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Introdução 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo – Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São 

Jorge e Graciosa – organizou, em 2017, o ciclo de conferências “Cooperação e 

Competitividade, com o cofinanciamento do Programa operacional Açores 2020.  

O objetivo essencial foi promover uma reflexão sobre temáticas relacionadas com os principais 

setores de atividade da Região Autónoma dos Açores, tendo sempre por base o crescimento e 

desenvolvimento sustentável dos Açores. O Ciclo abordou as temáticas do Mar, Agroindústria, 

Turismo, e Turismo de Saúde, promovendo uma reflexão e debates sobre a evolução destas 

grandes áreas na Região.  

O presente relatório versa a Conferência com a temática da Agroindústria, onde foram 

convidados nomes de reconhecido mérito nas respetivas áreas das intervenções.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Conferência Agroindústria 

A conferência “Agroindústria” teve lugar no dia 28 de abril de 2017, no auditório da Santa Casa 

da Misericórdia de Angra do Heroísmo.  

Programa: 
14h00 - Receção 
14h15 - Sessão de Abertura 
14h30 - Painel 1 - «Potencialidades dos Acores e tendências de consumo» 
“Os produtos açorianos no mercado nacional” – Ondina Afonso (Presidente do Clube de 
Produtores da SONAE) 
“Dados e tendências da indústria alimentar europeia” – Jorge Tomás Henriques (Presidente da 
Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares) 
Moderador: Luis Leal (Administrador da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos 
Açores) 
15h30 - Pausa para Café 
16:00 - Painel 2 - «Oportunidades de desenvolvimento e inovação» 
“Perspetivas atuais da economia açoriana” - José Monteiro da Silva (Juiz Conselheiro Jubilado 
do Tribunal de Contas de Portugal) 
“Inovação na Indústria Alimentar” – José Estevam Matos (Universidade dos Açores) 
“Inovação & Desenvolvimento”– João Alves Pereira (Grow to Green) 
Moderador: Paulo Fialho (Pró-Reitor para o campus de Angra do Heroísmo da Universidade 
dos Açores) 
17h30 - Sessão de Encerramento 
18h00 - Final da Conferência 
 
Com capacidade para cerca de centena e meia de pessoas, o auditório esteve sempre bem 

composto durante a conferência, com a presença estimada de 65 pessoas.  

 

 



 

 

Abertura 

José Parreira (Direção da CCAH) 

Resumo da intervenção: 

» Necessidade de apostar na diversidade de produções, acrescentar valor aos produtos e 

aumentar o emprego qualificado. 

» Reduzido grau de inovação e produção para os mercados externos, a ameaça da eliminação 

das quotas leiteiras, a nossa diminuta escala e pouca abertura na cooperação entre empresas 

e os custos logísticos. 

» Lacticínios, derivados de leite e a produção de 

carne têm um peso muito significativo na economia 

dos Açores. Maior volume de receitas nas 

exportações da região provém dos produtos lácteos 

atingindo em 2016 €279M, 82% dos quais para 

território continental. 

Desafios: 

» Avançar com projetos de cooperação entre 

empresas organismos do sector científico e 

administração pública para potenciar as 

capacidades de inovação e desenvolvimento 

económico no sector. 

» Apostar na Inovação das empresas criando 

ligações com a universidade. 

» Encontrar uma solução para o problema dos 

transportes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Painel 1: «Potencialidades dos Acores e tendências de consumo» 

Vídeo: http://www.azorestv.com/index.php/video/2414/potencialidades-dos-acores-e-

tendências-de-consumo-agroindústria-cooperação-e-competitividade-2017/# 

Ondina Afonso (Presidente do Clube Produtores da Sonae) 

 

Ondina Afonso é licenciada em Engenharia Alimentar pela Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, Porto (1991) e 
tem uma Pós-Graduação em Enologia pela Charles Sturt University, 
Austrália.  
 
É Presidente do Clube de Produtores Continente – SONAE desde 
março de 2016.  
 
Durante dez anos foi coordenadora dos Serviços de Tecnologia e 
Inovação e docente na Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica Portuguesa.  
 
Desde 2003 é Avaliadora de Projetos Europeus de Investigação, 
Desenvolvimento e Tecnologia & Inovação na Direção Geral de 
Investigação e Inovação da Comissão Europeia, no âmbito do 6º e 7º 
Programas-Quadro e Horizonte 2020.  
 
De 2009 a 2016 foi Diretora Executiva da PORTUGALFOODS – Pólo 
de Competitividade e Tecnologia para o setor agroalimentar.  

 

“Os produtos açorianos no mercado nacional”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Missão: Servir de plataforma entre produtores e as equipas comerciais. 

» Produtores criativos, produtivos e com negócios interessantes para ambas as partes 

» Clube tem 180 Membros. 

» O espírito do clube de produtores é um pouco olhar para as realidades dos pequenos 

produtores e de certo modo reforçar a competitividade do lado dos produtores, seja pela 

inovação, seja pela embalagem, para puxar um pouco pela diferenciação, para que do lado 

comercial reconheçam o valor acrescentado ao produto e paguem o que é justo. 

» Produtos dos Açores têm de ser competitivos pela qualidade, pela imagem e nunca pelo 

preço baixo. 

 

 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2414/potencialidades-dos-acores-e-tendências-de-consumo-agroindústria-cooperação-e-competitividade-2017/
http://www.azorestv.com/index.php/video/2414/potencialidades-dos-acores-e-tendências-de-consumo-agroindústria-cooperação-e-competitividade-2017/


 

 

Desafios: 

» Ativar um clube de produtores dos Açores juntamente com CCAH, UAç e Associados. Criar 

novas iniciativas. 

» Produção de pão com cereais nacionais. Dado que dependemos 90% da importação de 

cereais de países externos para produção de farinha. 

 

Jorge Henriques (Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas AgroAlimentares) 

 Jorge Henriques iniciou a sua carreira na área da Indústria Agro-
Alimentar em 1977, tendo desempenhado várias funções de Direção 
e de Administração na indústria dos Sumos e Concentrados e dos 
Óleos Alimentares. 
 
Em 1989, transferiu-se para a Indústria de Águas Minerais tendo sido 
responsável pelo lançamento do primeiro Projeto de 
engarrafamento e comercialização de águas em embalagem PET no 
mercado Português. Em 1994 ingressou no Grupo Nestlé. É 
atualmente Diretor-geral da Mineraqua Portugal. 
 
Em 2015 foi reeleito presidente da FIPA – Federação das Indústrias 
Portuguesas Agro-Alimentares - exercendo atualmente o 4º 
mandato neste cargo. Foi vice-presidente entre 2000 e 2003. 
 
É atualmente vice-presidente do Conselho Geral, membro da 
Comissão Executiva e presidente do Conselho Setorial do Comércio 
da CIP – Confederação das Indústrias Portuguesas. Desde 1997 que é 
membro da Direção da APIAM - Associação Portuguesa dos 
Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente. 

 

 



 

 

“Dados e tendências da indústria alimentar europeia”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Consumidor assenta as suas decisões e escolhas com base na saúde, no bem-estar e na 

confiança que tem relativamente aos produtos. 

» Indústria agroalimentar é a principal indústria transformadora europeia em termos de 

volume de negócios (15,6%), e emprego (15,2%) 

 

» Principal indústria transformadora portuguesa em 2016, em termos de volume de negócios 

(18,8%), e emprego (16,1%) 
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» Produzimos com elevada qualidade e em condições bastante competitivas. 

» A indústria está a evoluir. Há uma preocupação com a saúde dos consumidores e estão já a 

diminuir a quantidade de açúcares há mais de uma década. 

Desafios: 

» Apostar em culturas e produções sustentáveis. 

» Cooperação, cooperação, cooperação. 

 

 

 

 



 

 

 

Painel 2: «Oportunidades de desenvolvimento e inovação» 

Vídeo: http://www.azorestv.com/index.php/video/2415/oportunidades-de-desenvolvimento-

e-inovação-agroindústria-cooperação-e-competitividade-2017/# 

José Monteiro da Silva (Juiz Conselheiro Jubilado do Tribunal de Contas de Portugal) 

 

José Monteiro da Silva é Licenciado em Economia pela Universidade 
Técnica de Lisboa, em 1974. Mestre e Doutor, em 1981, pela 
Universidade da Pennsylvania, nos Estados Unidos da América. 
 
Foi Pró-Reitor da Universidade do Algarve e lecionou na 
Universidade dos Açores até Maio de 1997.  
 
Entre 1988 e 1997, foi administrador de empresas. Foi consultor da 
Câmara do Comércio e Indústria dos Açores e Diretor do respetivo 
Eurogabinete, de 1989 a 1991.  
 
Foi Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, 
bem como Presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos 
Açores. Foi, também, Presidente do Conselho de Administração da 
EDA, entre 1997 e 2005, e Presidente da Mesa da Assembleia-geral 
do INOVA, Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores. 
 
Recebeu o Prémio do Gestor do ano de 2004. Foi Presidente do 
Conselho de Administração da APIA, Agência para a Promoção do 
Investimento dos Açores, em 2006 e 2007. 
 
Regressou ao tribunal de contas, como juiz conselheiro, onde 
trabalhou na 2ª seção de auditoria. É, atualmente, juiz conselheiro 
jubilado do Tribunal de Contas. 

 

“Perspectivas actuais e custos de contexto da economia açoriana” 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Mais índices de bem-estar comparando com os de outrora. 

» Eramos uma economia real longe da subsidiação generalizada que está na base da sociedade 

actual. 

» A região hoje está dotada infra-estruturas e recursos humanos que permitem equacionar 

outras funções económicas que permitem criar valor ao arquipélago. 

» O que continua a dificultar o desenvolvimento da região é o isolamento, a pequena 

dimensão e a falta de escala. 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2415/oportunidades-de-desenvolvimento-e-inovação-agroindústria-cooperação-e-competitividade-2017/
http://www.azorestv.com/index.php/video/2415/oportunidades-de-desenvolvimento-e-inovação-agroindústria-cooperação-e-competitividade-2017/


 

 

» Uma análise à composição sectorial da nossa 

economia sobretudo aos sectores 

transaccionáveis, um dos pilares fundamentais 

é o sector agrícola (sector vinícola, sector da 

carne, leite e derivados). Segundo as 

estatísticas, o consumo do leite está em 

estagnação o que prova que a nossa 

sobrevivência exige acrescentar mais valor a 

este tipo de produtos e que estes vão 

depender das parcerias entre empresários e 

universidade nas áreas da investigação.  

» Sectores competitivos no mercado, como 

exemplo, a floricultura, a horticultura, 

fruticultura e a vitivinicultura, dos quais 

existem novos projetos que podem trazer uma 

contribuição decisiva na economia da região.  

Desafios: 

» Devemos criar parcerias que tragam inovação aumentem a produtividade e a 

competitividade ao sector. 

» Eliminação de barreiras como o caso dos transportes aéreos de passageiros e de carga e 

adequá-los à nossa realidade enquanto ilhas. 

» Negócio da caça com grande potencial para os Açores. 

 

José Estevam Matos (Juiz Conselheiro Jubilado do Tribunal de Contas de Portugal) 

 

José Estevam Matos fez a sua Licenciatura em Medicina Veterinária, 
pela Escola Superior de Medicina Veterinária da Universidade 
Técnica de Lisboa. Fez uma Pós-Graduação em Produção Animal em 
Espanha e Doutoramentos em Produção Animal e Microbiologia e 
Imunologia na Universidade do Kentucky, Estados Unidos. 
 
Já ocupou os cargos de Vice-reitor e Presidente do Conselho 
Científico, da Universidade dos Açores; Diretor do Laboratório 
Regional de Veterinária e Diretor Regional de Veterinária, dos 
Açores; e Presidente da Assembleia Municipal de Angra do 
Heroísmo. 
 
É Professor Catedrático no Departamento de Ciências Agrárias da 
Universidade dos Açores. 

 



 

 

“Inovação na Indústria Alimentar” 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» As características do produto açoriano agrícola, produto alimentar tem uma elevada 

perecibilidade e elevada quantidade de água, problema que caracteriza as ilhas e que em 

termos de exportação com garantia de que chegamos aos mercados com uma qualidade 

aceitável. 

» Produtos com muita qualidade, nomeadamente lacticínios, carne e pescado. Qualidade 

higiénica, ambiente, bem-estar animal. 

» Produzir pequenas quantidades pode ser entrave em grandes mercados. 

» Elevada sazonalidade na oferta. 

» Devemos explorar mais as embalagens, em termos de rótulos, bem com as certificações 

existentes (IGP, DOP, Marca Açores, Biológico, etc) 

» São Jorge com o melhor leite da Europa e produtor de 70% do queijo DOP a nível nacional. 

» A inovação tem um custo. Há sempre algum receio social nos falhanços, até porque a 

sociedade não aceita muito bem os falhanços dos nossos empresários. O isolamento das ilhas 

e das pessoas e algum conservadorismo das pessoas - se está a dar certo, mantém-se porque a 

evolução pode estragar o que está feito. Ausência de capitais de risco que possam investir 

neste tipo de projetos. Carência de estruturas onde possam juntar a indústria e os 

investigadores em espaços de experimentação. 

Tendências de consumo no futuro: 

» Restauração Consumo orientado por chefes. 

» Turismo – consumo de carne, pescado. 

» Aquacultura – Algas, Ouriços aquacultura 

sustentável. 

» Chás. 

» Carne de Animais “ Grass Fed”. 

» Cada vez mais pronto a consumir. 

» Novo paradigma no consumo das gorduras. 

» Snacks saudáveis. 

» Sustentabilidade Ambiental. 

» Alimentos saudáveis para crianças e idosos. 

» Especiarias e condimentos étnicos. 

» Gastronomia étnico/cultural autêntica. 

» Alimentos fermentados – Probióticos. 

» Alimentos de transformação artesanal – 

salsicharia, queijos, pickles. 



 

 

» Gelados artesanais. 

» Redução do desperdício alimentar. 

» Comida de Rua (tascas street food). 

» As sopas. 

 

João Alves Pereira (Grow to Green) 

 

Tendo como formação de base a Engenharia e a Gestão de Projetos, 
João Alves Pereira tem desenvolvido a sua carreira no setor da 
água, energia e inovação. 
  
Neste domínio desenvolveu e implementou projetos de sucesso dos 
quais se destaca a primeira instalação ibérica de hidroeletricidade 
numa rede de água potável (Projeto TERESA, vencedor da edição de 
2012 dos Green Project Awards). 
 
Foi ainda consultor na área de engenharia, indústria e inovação de 
um Fundo de Capital de Risco (Venture Capital). 
 
No passado recente tem-se dedicado à aplicação de tecnologia no 
setor agrícola sendo, atualmente, diretor na Grow to Green, a 
primeira empresa portuguesa de Indoor Farming. 

 

“Inovação & Desenvolvimento”  

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Vendem equipamentos para indoor farming. São 

fornecedores de equipamento e esperam no futuro, poder 

dar resposta às necessidades de cada país com a venda das 

próprias colheitas. 

» Produzir hortícolas sem pesticidas, sem metais pesados, 

com maior fibra e três veze,s mais rápido do que cultura 

vulgar. 

Desafios: 

» Uma instalação de câmaras pode fazer todo o sentido 

para os Açores devido ao problema da importação e da 

sazonalidade. 

 

 



 

 

Encerramento 

Sérgio Ávila (Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores) 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Mudança clara de paradigma. Retoma de áreas 

tradicionais que a política do início dos anos 90 

votavam ao abandono (estudo Michael Porter 

apontava já para isso no final dos anos 80). Voltar 

para a terra e para os nossos recursos naturais. 

Acesso mais direto e mais fácil dos bens e serviços. 

» Mundo de oportunidades e de desafios. 

Oportunidades identificadas: 

- Imagem de marca dos Açores. Garantia de 

qualidade e competitividade pela qualidade e 

capacidade de a valorizar.  

- Quem sabe produzir não necessariamente tem de 

saber vender.  

- Apetência muito significativa de investimento 

externo nos Açores nestas áreas.  

- Componente dos sistemas de incentivos e fiscalidade, dos mais intensos e generosos dentro 

da UE. 

» Realidade de negócios não resultarem não deve ser encarada como uma incapacidade. 

» Constrangimentos em relação ao modelo dos transportes marítimos.  

» Competitividade é à distância de um clique (ex de turismo, com reservas online). 

Desafios: 

» Desenvolvimento da marca: produtos têm de estar à disposição do consumidor quando 

quiser, como quiser e ao preço que considerar justo. 

» Necessidade de especialização, essencialmente na área da comercialização. Podemos crescer 

em escala, dimensão. 

» Financiamento de capital de risco que permita alavancar as novas atividades empresariais. 

» Clarificação do modelo dos transportes marítimos. Três CC’s entenderem-se entre si para 

que o modelo possa ser consensual. 

» Ajustamento permanente à realidade.   



 

 

 

Principais Conclusões: 
 

» Cooperação é fundamental. Avançar com projetos de cooperação e parcerias entre empresas 

organismos do sector científico e administração pública para potenciar as capacidades de 

inovação e produtividade e acrescentem competitividade e desenvolvimento económico no 

sector. 

» Desenvolver estruturas onde possam juntar a indústria e os investigadores em espaços de 

experimentação.  

» Ativar um clube de produtores dos Açores da SONAE, juntamente com CCAH, UAç e 

Associados.  

» Eliminação de barreiras como o caso dos transportes aéreos de passageiros e de carga e 

adequá-los à nossa realidade enquanto ilhas. 

» Clarificação do modelo dos transportes marítimos. Três CC’s entenderem-se entre si para 

que o modelo possa ser consensual. 

» Apostar em culturas e produções sustentáveis: consumidor assenta as suas decisões e 

escolhas com base na saúde, no bem-estar e na confiança que tem relativamente aos 

produtos. 

» Uma instalação de câmaras pode fazer todo o sentido para os Açores devido ao problema da 

importação e da sazonalidade. 

» Desenvolvimento da marca: produtos têm de estar à disposição do consumidor quando 

quiser, como quiser e ao preço que considerar justo. 

» Necessidade de especialização, essencialmente na área da comercialização.  

» Financiamento de capital de risco que permita alavancar as novas atividades empresariais. 


