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Introdução 

Provenientes da natureza dos Açores, os queijos açorianos cada vez mais se afirmam como presença 

nas mesas de todo o país. A sua produção é alvo de curiosidade de quem nos visita e os seus sabores 

são incomparáveis. É cada vez mais fulcral tratar da sua valorização, de modo a aumentar as vendas 

para o exterior e desenvolver, de forma sustentável, as empresas que os produzem, dinamizando em 

paralelo as comunidades em que estão inseridas as suas unidades de produção.  

Pretendeu-se, com o “Azorean Cheese Fest”, desenvolver uma iniciativa capaz de juntar industriais, 

chefs locais e apreciadores de queijo, com o desenvolvimento de múltiplas atividades. 

O evento foi dividido em 4 partes complementares:  

1. Workshops para profissionais de cozinha 

2. Semana do Queijo nos restaurantes 

3. Fórum de Industriais e Workshop 

4. Azorean Cheese Fest 

 

Realizou-se na Ilha de São Jorge, ilha de origem do mais representativo Queijo da região, entre 31 de 

Março e 09 de Abril de 2017, com o cofinanciamento do Programa Operacional Açores 2020. 

 

Workshops para profissionais de cozinha 

Os workshops para profissionais de cozinha da Ilha de São Jorge realizaram-se entre 06 e 10 de 

março, na Escola Profissional da Ilha de São Jorge, com o objetivo de dotar os chefs locais de 

conhecimentos que lhes permitam ter, de forma permanente, 

tábuas de queijo nas suas ementas, mas também desenvolverem a 

capacidade de disporem de pratos com base no Queijo. 

Objetivos: 

» Definição de uma tábua de queijos para restauração São Jorge 

» Motivar a restauração para que a tábua seja complementada 

com vinho, com uma oferta adequada ao queijo 

» Acompanhar a tábua de queijos com outros produtos regionais e 

locais (ex: inhames, frutas, enchidos, compotas ou mel) 

» Elaboração de prato principal e sobremesas com queijo 
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Temáticas workshop sala/serviço: 

» Fatiamento do queijo  

» Apresentação do queijo (em pratos ou à mesa) 

» Harmonização com vinhos 

» As melhores companhias para os queijos locais 

» Como criar uma tábua de queijos equilibrada 

Temáticas workshop cozinha: 

» Prato principal e Sobremesas com queijo 

 

Aderiram à iniciativa três restaurantes da ilha de São Jorge: Açor, Booka e Os Amigos. 

Os workshops para profissionais de cozinha da Ilha de São Jorge foram complementados por sessões 

de consultoria em cada restaurante aderente e ministrados por Raul Sousa e Paulo pires, professores 

e consultores da Escola Profissional da Praia da Vitória.  
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Semana do Queijo na Restauração 

Pretendeu-se que os restaurantes locais tivessem menus (prato + sobremesa) com base no Queijo, 

dando seguimento aos “ensinamentos” dos workshops, bem como introduzir pelo menos uma tábua 

de Queijo (3 variedades) em cada restaurante aderente. 

Restaurantes aderentes: Açor, Booka e Os Amigos. 

Datas: 31 março a 09 Abril 
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Fórum Produtores 

A 07 de Abril realizou-se um fórum com mais de uma dezena de Produtores de Queijo dos Açores, 

desde o Faial, Pico, Terceira, São Miguel, Graciosa e São Jorge. Pretendeu-se, no fórum, debater 

questões ligadas ao Setor, com o objetivo de identificar constrangimentos, encontrar soluções e 

possibilitar eventuais parcerias de forma a valorizar o queijo produzido nos Açores e aumentar as 

suas vendas. Após o Fórum, os produtores presentes tiveram a oportunidade de participar num 

workshop sobre novas tendências e inovação, com o chef Raul Sousa, da Escola Profissional da Praia 

da Vitória. 

Agenda do Fórum 

1. Apresentação 

2. Caracterização das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 

2.1  Oportunidades Externas 

2.2  Objetivos Futuros 

3. Temáticas a desenvolver 

 

1. Apresentação 

 

                  

Empresa

Queijaria 

Bettencourt Queijaria Alfredo

Cooperativa Leite 

Montanha, C.R.L.

"O Morro" 

Fabricação de 

Queijo, Lda. Uniqueijo Finisterra

Cooperativa dos 

Lourais Pronicol Quinta dos Açores

SOTERLAC – 

Sociedade 

Terceirense de 

Lacticínios, Lda

Lúcia de Fátima 

Sousa Costa Rego 

(Queijaria 

Furnense)

Participantes
Fernando 

Bettencourt
José Pereira Jorge Pereira Rui Caldeira

António Azevedo e 

Pedro Silveira
Ana Félix

Helga Barcelos e 

Miguel Pontes
André Parreira

Carlos Rego e Paula 

Rego

Tipo de Produção Queijo artesanal
Queijo leite crú de 

vaca
Barra

Queijo ilha e qeijo

Dop de São Jorge
Lacticínios Queijos Queijo do Vale

Produtos e Marcas Queijo do Pico

Queijo Alfredo 

(queijo típico do 

Pico)

Ponta da Ilha Queijos "O Morro" Lourais

Milhafre, 

Castelinhos, Ilha 

Branca

Queijo Bravo / VB 

Queijos

Queijo 

Amanteigado, 

Queijo meia cura, 

Queijos aromáticos 

Alho, oregãos e de 

Tomilho. Marca; 

Queijo do Vale

Mercados Diversos Açores Grupo Lactaçores
Nacional e 

Internacional
Regional e Nacional

Açores, Continente, 

Canadá e Estados 

Unidos

Mercado Nacional 

(Continente e 

Ilhas); Mercado 

Internacional (EUA; 

Canadá; 

Luxemburgo; Guiné 

Bissau)

Restauração local

(Furnas), Rei dos

Queijos e Príncipe

dos queijos (Ponta

delgada), e outros

mercados 

espalhados pela

ilha, mercado

Continente (Lisboa

e Porto).

Fórum Produtores de Queijo - 7 de Abril - Ilha São Jorge

António Azevedo

Queijos

Açores, Continente, E.U.A, Canadá

(principais)

Caracterização dos participantes

Queijo São Jorge (várias idades) e 

Queijos Ilha ( Lourais, Beira e Topo )
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2. Caracterização das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 

Forças Internas - Métodos de fabrico (queijos artesanais, com leite crú) 
- Produções com Denominação de Origem Protegida 
- Produto diferenciado 
- Variedade do produto 
- Apresentação do Produto 
- Preço/Qualidade da matéria-prima 
- Autofinanciamento 
- Dimensão da empresa 
- Equipamento técnico 

Fraquezas Internas - Distância 
- Insularidade 
- Estrutura física 
- Pouca capacidade financeira para investir em publicidade 
- Custos contexto elevados (energia) 
- Pequena dimensão da fábrica 

Oportunidades Externas - Produto Açoriano 
- Produto distinto 
- Produção de leite num regime de pastoreio, não intensivo 
- Produção de queijo efetuada com leite de excelente qualidade 
- Capacidade para aumentar a produção 

Ameaças Externas - Concorrência com leite pasteurizado, e não crú 
- Saturação económica global 
- Ação política 
- O não aparecimento de mercados externos 
- Má imagem crescente do sector dos lacticínios na opinião pública 
- Elevado preço do produto final 

Objetivos Futuros - Manter a qualidade 
- Diversificar os mercados 
- Manter e melhorar o negócio 
- Diversificar os produtos 
- Valorizar a marca 
- Valorizar o produto 
- Aumentar volume de vendas 
- Alcançar mercados externos 
- Baixar custos de produção e distribuição 

 

 

3. Ata do Fórum (tópicos) 

17h00 – 17h10 » Abertura – João Paulo Oliveira, José Matos e Luis Silveira 

Comunhão de esforços para encontrar saídas para o momento difícil 

Dificuldades em todas as áreas da atividade económica 

Realce da importância do setor dos lacticínios em Portugal 
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17h10 – 17h15 » Apresentações dos participantes 

 

17h15 – 18h50 » Oportunidades e Dificuldades 

 

Professor José Matos 

- Importância de identificação dos objetivos das empresas. 

- Destaque para a qualidade, como meta rolante. 

- Importância da diversificação da produção, e da inovação. Produtos necessitam de ser valorizados. 

A inovação deve ser apoiada pelo Governo, por exemplo através de um centro de leite e lacticínios. 

- Inovação também pode ser apresentar o mesmo produto, mas de forma diferente. 

- Combater a perceção pública de que o leite não é benéfico para a saúde humana 

- Consumidores procuram constantemente novidades/novas experiências/novos produtos. 

- Potencial das tábuas de queijo na restauração, com margens de lucro que se aproximam dos 100%. 

Necessidade de união de esforços para alterar esta situação e em que os restantes possam compor 

tábuas com compotas ou frutas dos Açores. Com os turistas que entram atualmente nos Açores, 

estimativa de 400 a 500 toneladas de queijo que a Região poderia estar a vender a mais, localmente. 

Tábua de queijos deveria ser quase obrigatória, seja como entrada, seja como sobremesa. 

* Exemplo das Canárias em que nos restaurantes há tábuas de queijo, que são colocadas sempre à 

mesa tábuas de queijo como entrada, com queijos de diversos produtores. Os restaurantes 

absorvem a quase totalidade do queijo produzido nas Canárias. Isso não acontece nos Açores.  

- Divulgação do queijo por via dos turistas que nos visitam.  

- Queijo pode ser a única coisa que resulta em pequena escala com sucesso económico. 

- É fundamental conquistarmos primeiro o nosso mercado. Acompanhar queijo de São Jorge com 

Vinho do Porto, por exemplo é uma boa combinação a ser vendida. 

- Oportunidades nos mercados dos EUA e Canadá (ex: clube do queijo crú em Nova Iorque). Nos EUA 

tem havido um crescimento na ordem dos 15%/ano no consumo de queijos diferenciados. 

- Possibilidade de se desenvolverem queijos BIO (ex: Vale das Furnas / Vale das 7 cidades). 

* 50% do consumo de queijo na Alemanha é BIO, promovendo uma agricultura sustentável, 

semelhante à que queremos defender para os Açores. Preços do queijo BIO estão quase no mesmo 

valor do que os não BIO.  

- Programa das “Vacas Felizes” deveria ser adotado e partilhado por toda a Região. Governo deveria 

indemnizar a BEL de modo a que o programa pudesse ser partilhado por todos os produtores da 

Região que cumprissem com determinados normativos.  

- A manteiga dos Açores é um produto subaproveitado. O caminho no futuro vai ser pela manteiga 

em detrimento de outras gorduras.  

* Estudo de 2008 indicou que o principal produto agrícola com potencial de crescimento seriam as 

gorduras animais. 

- Esta iniciativa deveria ser repetida, e que devia ser perto do dia de São Jorge. 
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Uniqueijo – António Azevedo  

- São Jorge tem produto distinto das outras ilhas (produto DOP).  

- São Jorge tem o melhor leite da região e a nível nacional, pelo facto de trabalhar com leite cru e ter 

regras rígidas para o seu controlo, comm um caderno de especificações bastante restrito. 

- Têm inovado:  

* Aumentaram tempo de cura (2 anos). 

* No embalamento – as superfícies pedem queijo partido. Atualmente, quase 90% do queijo vendido 

é embalado, quando há 20 anos praticamente a mesma percentagem eram vendas de queijo inteiro.  

* Redução nas porções disponibilizadas. O ideal era vender inteiro mas percebe que o consumidor 

peça o queijo em doses mais pequenas.  

- Dificuldade: a aviação não quer trabalhar com leite crú, visto que coloca em causa a saúde dos 

grupos de risco (ex: grávidas). 

* Para os EUA foi desenvolvida uma linha com queijo pasteurizado, da marca Topo. 

- Destaque para a importância de em Portugal primeiro se vender o que é produzido localmente. 

Falou no caso de um negócio que teve quase fechado com Espanha, em 2012, uma vez que começou 

a crise referiram que já não queriam fechar o negócio, porque queria garantir primeiro os seus 

produtos locais.  

 

Rui Caldeira – Queijo “O Morro”  

- Tem pouca quantidade de queijo, tem pouca experiência (5 anos).  

- Preocupação em valorizar a marca. 

- Desenvolvimento de pequenas unidades de queijo. 

 

Jorge Pereira – Cooperativa Leite Montanha 

- O produto que têm é praticamente queijo barra, mas têm a Manteiga Rainha do Pico, que tem tudo 

muita procura na restauração e chefs gourmets.  

- O nome Açores vende e temos que aproveitar isso.  

- O Mar é barreira, mas também contribui para que exista uma grande diversificação de produtos de 

ilha para ilha. 

- Objetivo da cooperativa é diversificar produtos e ter uma fábrica em condições, caso seja 

necessário ter um produto diferente de acordo com exigências do mercado. 

 

José Pereira – Queijaria Alfredo 

- Só trabalha com leite que produzem, e vende muito queijo para a restauração, que é a melhor 

promoção possível, pois acaba por atrair curiosos e interessados à fábrica. 

- Uma vez que só trabalham com leite cru tem que cumprir com normas de qualidade. 
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Marco Azevedo 

- Novo produtor de queijo fresco. 

- Investimento na restauração e alojamento local. Fazer produtos inovadores. 

 

Queijaria Furnense 

- Produzem queijo nas Furnas com a água das furnas.  

- Estão no projeto Vacas Felizes, certificando a qualidade do leite devido.  

* Prof. Matos deu sugestão de fabricar queijo bio nas furnas. 

 

Helga Barcelos – Quinta dos Açores 

- A marca Açores deve ser trabalhada como um todo, e saber a responsabilidade de usar Marca 

Açores.  

- Defesa de produção de leite com vacas em regime de pastoreio, contribuindo para que a imagem 

vendida corresponda à realidade. O Produto de pastoreio é distinto do de estabulação e não devem 

haver programas a apoiar o regime em estabulação. 

- Tiveram muitas dificuldades quando arrancaram com produção lácteos, em 2012, ano de crise. Não 

conseguiram praticar preços muito baixos na altura pq o produto tem qualidade. Optaram por ter 

vários tipos de produtos. Foi o Prof. Matos que deu a ideia dos gelados, foi a forma que tiveram de 

inovar. Como começaram a inovar e em 2012 havia crise, abriram o restaurante.  

- Pegaram nos produtos e colocaram nas saladas e pratos apresentados no restaurante, de forma a 

criar proximidade com o consumidor, dar notoriedade à marca e aumentar o mercado. 

- Quanto aos queijos também queriam um produto diferenciador, por isso optaram por 400 gr e 200 

gr. O sabor dos queijos é diferente da maior parte dos queijos dos açores.  

- Também deram o passo para a embalagem diferenciada, e para as tábuas de queijos. 

 

André Parreira - Soterlac  

- Começaram por fazer queijos de mistura, diferentes do habitual, com mistura cabra e vaca. 

- Têm feito queijo ilha em barra que tem sucesso. 

- Tem tentado convencer o pai a produzir leite bio para o queijo.  

* Prof. Matos defende que é o ideal, principalmente para produções mais pequenas. 

 

Ana Félix - Pronicol  

- Coloca questão quando temos capacidade de exportar, não devíamos trabalhar o mercado interno? 

Não devíamos incentivar a nossa restauração? 

- Necessidade de sensibilizar a restauração nesse sentido. 

- Ações de sensibilização para a restauração, de forma a usarem o que é produzido localmente.  

- As novas empresas devem primeiro enraizar o seu produto e só depois inovar com outros 

produtos, expandir e diversificar.  

- Embalar queijo em vácuo perde qualidade. 
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- Deveria haver outro fórum para se falar no preço. Não é preciso baixar preço para se vender o 

produto. O preço do litro de leite acaba por ser mais barato do preço da água. 

 

 

19h00– 19h20 » Conclusões e encerramento dos trabalhos 

 

Luis Silveira - Presidente Câmara Municipal de Velas 

- O nosso grande problema não é na produção, mas sim a comercialização.  

- Sabemos que se queremos aumentar vendas, não devemos baixar o preço do produto, mas sim 

aumentá-lo. Ex: o iogurte não baixa o preço, aliás tem aumentado, e tem havido investimento em 

marketing. 

- Poucos restaurantes estão preocupados com utilização de queijos. 

- Introdução de tábuas de queijos, tábuas essas oferecidas aos restaurantes. Além das tábuas, 

desenvolver uma operação de marketing, também com refrigeração que seja indicada para 

conservação dos queijos. Fazer perceber aos restaurantes que este é um tipo de oferta que lhes 

pode dar muito dinheiro. 

- É uma forma de conseguirmos dar a volta à falta de consumo interno. A regra é subir preço. 

- Se formos sozinhos, nunca vamos lá chegar, temos que nos unir e concertar a ideia. 

 

Prof. José Matos  

- Deixa essa nota para trabalhar em futuras edições. 

- Trabalhar com outras Câmaras do Comércio. 
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Workshop para Industriais 

O workshop para produtores de queijo teve lugar após o fórum, e foi ministrado pelo Chef Raul 

Sousa, da Escola Profissional da Praia da Vitória. Contou com a demonstração de variadas soluções 

que o queijo pode ter como matéria-prima base para a conceção de diversas ofertas gastronómicas. 

Foram demonstradas 15 soluções: 

1. Iogurte de queijo  

2. Bombons com ganache de queijo 

3. Tablete com recheio de ganache queijo e doce de abóbora 

4. Gelado de queijo 

5. Folhado de queijo com doce de abóbora 

6. Coulant de banana/maracujá/amendoim/chocolate e 

queijo 

7. Bolinhos de queijo panados com sementes de sésamo 

8. Trufas de queijo vulcânicas 

9. Trufas de queijo picante com saté 

10. Frasco de queijo marinado com mel, citrinos e tomilho 

11. Frasco de queijo marinado com curtume, mostarda antiga, 

pimenta da terra 

12. Frasco de queijo marinado com chutney de ananás, manga e pimenta da terra 

13. Frasco de queijo marinado com azeite de alho e pimenta rosa 

14. Molho de queijo desidratado 

15. Malga de barro com queijo para assar no forno (acompanhar com compota) 

 

O workshop pode ser assistido em https://www.youtube.com/watch?v=uD6mqlapYNk.  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uD6mqlapYNk
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Conferência 

A Conferência Azorean Cheese Fest realizou-se no Auditório da Escola Profissional da Ilha São Jorge, 

no dia 08 de Abril 2017, contando com vários nomes/empresas relevantes no que diz respeito ao 

Queijo, o que permitiu contributos valiosos para o objectivo do evento que se prende 

fundamentalmente pela valorização de um dos produtos mais icónicos da economia açoriana – O 

Queijo.  

A conferência dividiu-se por 3 paineis: 1- “O Queijo de São Jorge – História, Património e Turismo”; 

2- “O Queijo – Dos Açores para o Mundo”; 3- “O Queijo – As Tendências e Oportunidades”. Entre 

painéis, ouve, ainda oportunidade para usufruir de workshops, pelo Chef Raúl Sousa, da Escola 

Profissional da Praia da Vitória (vídeo pode ser consultado aqui: 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2394/2-workshop-azorean-cheese-fest/#). Além dos 

workshops, houve oportunidade para os presentes degustarem diversos queijos da Região, bem 

como votarem no melhor trabalho dos alunos das Escolas de São Jorge sobre a temática do Queijo. 

           

Na Conferência, e para falar da história do Queijo São Jorge foi convidado o Sr. António Azevedo, 

Mestre de Cerimónias da Confraria do Queijo São Jorge, sendo depois complementado o tema com 

o Dr. José Marcelino, Investigador e Consultor para PMEs envolvidas na manufatura de produtos 

tradicionais no Instituto de Novas Tecnologias dos Açores, Autor do livro “São Jorge: O Queijo e Ilha 

– 500 anos”.  

Considerando que é importante saber como utilizar o património do Queijo para o desenvolvimento 

da Ilha, foi convidado o Dr. Eduardo Guimarães que nos revelou importância do Património como 

recurso de Desenvolvimento, seguindo-se o Dr. António Almeida que nos deu o exemplo do que tem 

sido feito no âmbito da Rota do Leite na Ilha de São Miguel e mostrou como é possível aproveitar a 

especificidade de cada local para criar um roteiro agro cultural. 

O segundo painel começou com o contributo do Professor José Matos que mostrou o que tem sido 

feito, quais as principais dificuldades e quais as novas técnicas que poderiam ser aproveitadas no 

processamento de queijo nos Açores para que se alcance um maior rendimento e para que o 

produto vá mais ao encontro das necessidades dos mercados actualmente. 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2394/2-workshop-azorean-cheese-fest/
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Seguiu-se a Dra. Maria Marramaque da Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios 

apresentando a realidade nacional no que se refere à produção e ao consumo de queijos, dando 

depois lugar ao Dr. Pedro Pimentel da da Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas de 

Produtos de Marca, que deu ao público presente uma perspectiva Internacional do Consumo e 

Exportação, das suas exigências e desafios. 

O terceiro e último painel foi iniciado pela Dra. Ana Fernandes da Milkpoint Portugal que revelou 

quais são as últimas tendências e oportunidade no mercado no âmbito do queijo, ou seja, o que é 

que o consumidor actual procura, seguindo-se a Eng. Rita Santos e o Eng. João Fernandes da Sonae 

dando várias indicações sobre as oportunidades dos queijos açorianos nas Grandes Superfícies 

Nacionais, com várias ideias de como é possível criar uma imagem apelativa aos consumidores.  

O painel foi encerrado pela Dra. Maria João Oliveira da empresa DosQueijos com o tema 

Oportunidades em Lojas Especializadas e na Restauração, com uma grande abrangência ao que é 

necessário fazer para de facto saber mostrar o produto de qualidade que se pretende valorizar e 

vender. 
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Abertura 

João Paulo Oliveira (Direção do Núcleo Empresarial da Ilha São Jorge/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: 

- Apelo ao Governo Regional dos Açores para que numa próxima revisão dos Serviços Públicos de 

Transportes de mercadorias para os Açores, independentemente de onde se faça a avaliação dos 

contentores, continue a existir o mesmo serviço que hoje serve a Ilha São Jorge e os seus 

empresários. 

 

João Ponte (Secretário Regional da Agricultura e Florestas) 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Referiu alguns números estatísticos sobre a produção e exportação de queijo: 

- Os Açores produzem 30% do leite do país e 50% do queijo 

- Cerca de 80% da produção do leite é exportada sobretudo para o Continente 

- O queijo continua a ser o mais vendido; em 2015 a faturação atingiu cerca de 150 milhões de euros 

e os produtos lácteos nos Açores cerca 336 milhões de euros 

- Portugal Continental importa atualmente cerca de 50 mil toneladas de queijo 

» Referência ao contributo do Turismo como sector estratégico para o processo de desenvolvimento 

e promoção nos produtos agrícolas açorianos. 
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» Importância de um trabalho conjunto dos empresários da restauração, dos produtores e de todos 

os intervenientes do sector agrícola para que seja possível aumentar a competitividade deste sector 

e o rendimento de todas as partes envolvidas. 

» Foco da preocupação deve ser agora o escoamento do queijo em stock. 

» Governo Regional dos Açores está a elaborar uma candidatura a fundos europeus que pretende 

promover os produtos lácteos da Região internacionalmente com o objetivo de conquistar novos 

mercados. 

» O processo que está agora em curso para a rotulagem em conjunto com a Marca Açores e a 

qualidade dos produtos açorianos será uma oportunidade para reforçar a quota de mercado e a sua 

valorização; 

Desafios: 

» Reforçar a presença em mais canais de distribuição; 

» Aumentar a notoriedade apostando no meio digital em ações diretas com o consumidor; 

» Elaboração de pareceres estratégicos para consolidar o mercado nacional e crescer no plano 

Internacional; 

» Indústrias devem acompanhar as tendências dos mercados e as opções de escolha dos 

consumidores; 

» Traçar, junto com a Indústria, um plano estratégico de promoção para a agro-indústria regional 

dos lacticínios para reforçar a presença dos produtos lácteos açorianos nos mercados de exportação 

tradicionais e também na procura de novos mercados; 

» Canadá será um possível importante mercado de exportação; 

» Importância da incrementação de processo de investigação e inovação junto da Indústria com vista 

na criação de novos produtos que acrescentem mais valor e mais rendimento a toda a fileira; 

» Levar este evento para além das nossas ilhas, aumentando a notoriedade dos queijos dos Açores, 

com o acompanhamento do Governo Regional dos Açores. 

O vídeo da abertura da conferência está disponível para visualização em: 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2344/sess%C3%A3o-de-abertura-azorean-cheese-fest/#  

http://www.azorestv.com/index.php/video/2344/sess%C3%A3o-de-abertura-azorean-cheese-fest/
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Painel 1: “O Queijo de São Jorge – História, Património e Turismo” 

António Azevedo (Confraria do Queijo São Jorge) 

 

António Manuel da Silveira Azevedo natural de Velas, frequentou o 
primeiro curso de Técnico de Controlo de Qualidade/produção da Escola 
de Novas Tecnologias dos Açores, tendo realizado o estágio na Uniqueijo 
em 1995, na área da qualidade do leite. 
 
Desde então tem trabalhado na Uniqueijo na área da qualidade e a partir 
de 2001 na comercialização. Em 2004 passou a fazer parte da equipa da 
Lactaçores, sendo responsável pela exportação e do mercado dos Açores. 
Foi professor na Escola Profissional da Ilha de São Jorge no curso de 
Técnico de Fabrico de Queijo, lecionando disciplinas técnicas. 
 
Faz parte da Confraria do Queijo São Jorge, desde o ano 2000, exercendo 
funções de Mestre de Cerimónias, tendo já representado esta confraria 
no nosso país.  

 

História do Queijo São Jorge e Perspectiva Local 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Importância do sector na Economia da Ilha: 

- 31 milhões de litros de leite (produzidos em 2016); 

- 252 produtores; 

- 3 queijarias (Fábrica da Beira, Lourais e Finisterra); 

- 1 agrupamento de produtores ( Uniqueijo); 

- 1 canal de distribuição  (Lactaçores) 

- 1 entidade certificadora (Confraria do Queijo São Jorge); 
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- 160 postos de trabalho; 

- Todo o mercado inerente à produção de leite. 

 

Desafios: 

 

» Inovação passa pela embalagem, por novos formatos (tendo em conta que o produto em si tem 

um caderno de especificações que tem de cumprir) e pelas curas. 

 

» Que este evento seja realizado futuramente nas outras ilhas e no Continente Português. 

 

José Marcelino (Investigador na Universidade dos Açores e no Inova)  

 

José Marcelino Kongo nasceu em Angola onde aos 10 anos tomou 
contacto com a comunidade imigrante açoriana envolvida na 
agropecuária. Depois da revolução de Abril, muda-se para os Açores 
onde, após residir na Terceira e no Faial, fixou-se em São Miguel onde 
reside e trabalha há mais de 30 anos. 
 
É Pós-Doc pela Universidade de Guelph, Canada; Doutorado em 
Tecnologia Alimentar e Licenciado pelo Instituto de Ciências Biomédicas. 
Frequentou cursos de Pós-Graduação em Saúde Pública e Microbiologia 
de Alimentos e Águas e em Tecnologia da Fermentação. 
 
A sua tese de doutoramento intitulou-se “Microbiologia, Química e 
Tecnologia do Queijo São Jorge” e desde então o seu trabalho tem-se 
focado nesta temática e na caracterização dos produtos tradicionais dos 
Açores. Desde 2009 tem exercido funções no Instituto de Novas 
Tecnologias dos Açores como Investigador e Consultor para PMEs 
envolvidas na manufatura de produtos tradicionais e como Coordenador 
do projeto SeproQual Inovação/Lacticínios no desenvolvimento de Novos 
Produtos e formador na Escola de Novas Tecnologias. 

 

São Jorge – O Queijo e a Ilha – 500 anos 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Promoção e resumo do livro escrito pelo Sr. José Marcelino com o título: São Jorge – O Queijo e a 

Ilha – 500 anos, que resultou de um trabalho de investigação da sua tese de doutoramento. 

 

Eduardo Guimarães (Co-coordenador do Projeto Ecomuseu do Corvo) 
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Eduardo Gomes Guimarães licenciado em Filosofia pela Universidade do 
Porto, é autor de diversos programas e projetos educativos no âmbito da 
educação ambiental e educação para o património.  
 
É mentor e coordenador de diversos projetos de desenvolvimento local 
que mobilizam o património local como recurso de desenvolvimento.  
Entre 2003 a 2009, exerceu as funções de Diretor da Ecoteca de S. Jorge, 
tendo sido responsável pela conceção e operacionalização da instalação 
social do Ecomuseu da Ilha de São Jorge. 
 
Atualmente, co-coordena o projeto do Ecomuseu do Corvo - Março de 
2017. 

 

A importância do Património como recurso de Desenvolvimento 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Património antes de ser mundial, é local e aumenta a responsabilidade de quem está na 

Comunidade Local. 

» Se um elemento patrimonial está de boa saúde e se a população está vinculada ao seu património, 

não devemos cair no erro de patrimonilizar; 

» Gerir o Património para o desenvolvimento: Gerar e introduzir uma relação dinâmica entre o 

património e o seu contexto, que possa conduzir a benefícios mútuos, através de uma abordagem 

inclusiva, de tal forma que os outputs e os outcomes sigam uma base sustentável 

» Precisamos do saber da tradição mas também do saber científico. 

» Procedimento metodológico: 

 Conhecer o Património 

 Determinar os usos do Património 

 Organizar a acção patrimonial 

 Executar as acções patrimoniais 

 Avaliar acções 

Os processos técnicos “intra” e inter-faces deste procedimento são determinados pelo carácter do 

projecto museológico e/ou de desenvolvimento que se pretende criar. 

 

Desafios: 

 

» Cada Jorgense devia ser um embaixador do Queijo São Jorge e tem que se fazer um trabalho muito 

sério com a Escola neste âmbito. 
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» Tem de se comunicar com arte e poesia especialmente aos turistas. O Queijo per si não se vende; é 

preciso contexto. 

 

» 3 ações fundamentais: 

 Pensar o Património como fenómeno social total; 

 Ter uma cultura democrática; 

 Trabalhar em Rede. 

 

 

António Almeida (Confraria do Leite dos Açores)  

 

António Manuel Silva Almeida natural e residente na ilha de São Miguel, 
fez a sua Formação Académica na área Cientifico – Naturais, tendo 
frequentado o 3º Ano do Curso de Biologia / Geologia da Universidade 
dos Açores. 
 
No seu Percurso Profissional exerceu funções como Secretário de 
Direção da Associação Agrícola de São Miguel, como Deputado à 
Assembleia Legislativa Regional dos Açores, como Vice-Presidente e 
Vereador na Câmara Municipal de Ponta Delgada, como Presidente da 
Associação Regional para o Desenvolvimento, e como Secretário-Geral 
da Cooperativa Agrícola do Bom Pastor. 
 
É Membro da Confraria Gastronómica Gastrónomos dos Açores, da 
Confraria do Leite dos Açores e da Academia do Bacalhau de São Miguel. 

 

Roteiros Agro Culturais 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Foi dado o exemplo da Rota do Leite na Ilha de São Miguel. 

» Conceito de Rota implica: 

- Complementaridade dos territórios e dos recursos 

 Parcerias 

 Organização e Planeamento 

 Lideranças organizacionais, empresas, instituições, operadores turísticos, incluindo 

plataformas digitais 
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- Metodologia: 

 Identificação dos territórios 

 Identificação dos recursos endógenos disponíveis adequados 

 Requalificação das estruturas e dos equipamentos 

 Formação adequada dos intervenientes 

 Organização e planeamento integrado 

 Disponibilização de financiamento adequados 

 Saber vender o que habitualmente consumimos gratuitamente 

 Criar experiências sensoriais aos turistas/visitantes 

 Assumir a sazonalidade dos negócios de acordo com a procura sazonal 

 Comunicação 

 

» Com uma base geográfica, uma base temática e o perfil do turista é que conseguimos organizar um 

roteiro agro cultural. 

» Deve haver uma ocupação responsável, equilibrada e sustentável do território de modo a não 

perder características, nem valor. 

» O rural está na moda. Somos todos rurais. 

» Construir novas ideias de valor e criar emprego. 

» Os recursos endógenos são o nosso património incondicional. 

» Preservar e valorizar o que nos diferencia. 

» Triângulo de valor e da sustentabilidade: 

 

   Turismo                          Ambiente 

 

 

 

 
                            Agricultura e Mar 

 

Desafios: 

Recursos 

Endógenos 
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» Importa preservar o património e fixar as pessoas, incentivando-as a criar o seu auto emprego. 

» Acessibilidades/Transportes: É necessário garantir que os turistas consigam vir rapidamente e a 

bom preço. 

» Disponibilizar experiências sensoriais aos turistas. 

» Potenciar modelos diferenciados de actividades rurais e urbanos 

» Identificar, planear, integrar, valorizar e redistribuir riqueza. 

O vídeo do 1º painel da conferência está disponível para visualização em: 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2348/o-queijo-de-s%C3%A3o-jorge-%E2%80%93-

hist%C3%B3ria-patrim%C3%B3nio-e-turismo-azorean-cheese-fest/#  

 

Painel 2 - “O Queijo – Dos Açores para o Mundo”: 

José Matos (Universidade dos Açores)  

 

José Estevam da Silveira 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. 

 

Processamento do Queijo nos Açores 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Fatores que afetam o rendimento: 

 – Fatores Diretos: Composição do leite 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2348/o-queijo-de-s%C3%A3o-jorge-%E2%80%93-hist%C3%B3ria-patrim%C3%B3nio-e-turismo-azorean-cheese-fest/
http://www.azorestv.com/index.php/video/2348/o-queijo-de-s%C3%A3o-jorge-%E2%80%93-hist%C3%B3ria-patrim%C3%B3nio-e-turismo-azorean-cheese-fest/
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                                  Composição do queijo 

                                  Perdas no corte 

 
- Fatores indiretos: Refrigeração do leite 

                                     Contagem de células somáticas 

                                     Qualidade do coalho usado 

                                     Teor em ureia do leite 

 

» Defesa de um processo de cruzamento triplo rotativo das raças Holstein / jersey / vermelha sueca 

Desafios: 

» Produzir mais produtos diferenciados, tendo em conta que os queijos gourmet são cada vez mais 

procurados 

» Maturação dos queijos por mais tempo 

» Coalhada adiantada (pode ser congelada para utilizar posteriormente) 

» Conquistar novos mercados através da inovação. Exemplos: 

 Queijo “sem casca” e em grandes blocos. Tem sempre a vantagem de não ter casca e 

aumenta o rendimento. Mas também permite enfrentar a questão do transporte com maior 

economia e rentabilidade e permite ainda aceder a mercados que já estão habituados a este 

tipo de consumo. É uma oportunidade de evolução muito importante. Pode ser feito através 

de projetos/apoios para experimentação. 

 Queijos processados 

 Queijo Bio 

 Queijo Probiótico 

» Conquistar o mercado interno, sobretudo através da restauração. 

Maria Marramaque (ANIL)   
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Maria Cândida Huet de Bacelar Pereira Marramaque é licenciada em 
Engenharia Alimentar e fez Pós Graduações em Inovação e Indústria de 
Lacticínios e em Engenharia da Qualidade. 
 
Desde 2000 é assessora técnica na Associação Nacional dos Industriais de 
Lacticínios (ANIL), nomeadamente na prestação de informação de 
carácter regulamentar, técnico e informativo. Responsável pela 
elaboração de publicações técnicas, bem como pelo desenvolvimento e 
implementação de cursos e acções de formação e de diversos eventos. 
 
Representa a ANIL nos grupos de trabalho da Federação das Industrias 
Portuguesas Agro-alimentares (FIPA) e da European Dairy Assosiation. 

 

Produção e Consumo de Queijos em Portugal 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Nos últimos 30 anos Portugal quase duplicou a sua produção de leite. 

  

» Tendência crescente da produção de queijo de vaca.  
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» Queijo São Jorge representa 55% dos queijos DOP em Portugal 

» Consome-se em Portugal na sua maioria queijo flamengo.  

» O consumidor procura muito o queijo mole. 

» O queijo está em 95% dos lares portugueses.  

» As pessoas já começam a procurar queijos com mais cura. 

 

Desafios: 

» Para aumentar consumos precisamos de: 

- Inovação 
- Diversificação  
- Versatilidade (novos sabores e novas maneiras) 
- Pensar em bem estar e nutrição. 

 

Pedro Pimentel (Centromarca)  
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Pedro Pimentel é Licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia 
do Porto. Iniciou a sua carreira profissional na Portucel, de onde 
transitou para a Universidade Católica Portuguesa foi o responsável do 
respetivo Gabinete de Planeamento e Análise de Projetos da Escola 
Superior de Biotecnologia. 
 
Em 1995 foi convidado a assumir a direção-geral da entidade associativa 
mais representativa do sector de lacticínios em Portugal – a ANIL – 
funções que desempenhou até ao início de 2013. Entre 2011 e 2013, 
acumulou aquelas funções com as de Presidente de Direção da 
Associação. 
 
Em 2013, passou a desempenhar as atuais funções de Diretor Geral da 
Centromarca – Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de 
Marca, ocupando, por inerência de funções, cargos em órgãos sociais de 
várias entidades. 

 

Perspetiva Internacional – Consumo e Exportação 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave 

» Os queijos mais transacionados a nível internacional, conjugam: 

 Transportabilidade 

 Funcionalidade 

 Notoriedade 

 Origem 

 

» Para viajar os queijos têm de atender a determinadas questões: 

 Humidade 

 Maturação 

 Embalagem 

 Acondicionamento 

 Transporte 

» O Consumidor atual: 

 É cada vez mais informado 

 É permeável à comunicação 

 Dá valor à saúde e bem-estar 
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 É crítico face à alimentação 

 

» É necessário vencer a quota da “carteira” – todos os produtos são concorrentes ao queijo. 

» O queijo tem má fama - há uma questão nutricional que é preciso vencer. 

» Debilidades dos Queijo São Jorge: 

 Escasso volume de produção 

 Custos logísticos associados 

 Comercialização pouco focada 

 Falta de consistência 

 

Desafios: 

» É preciso investir cada vez mais na presença digital 

» Vencer a questão nutricional 

» Utilizar o Turismo como primeira porta para a exportação 

» Converter os Açores numa minipotência láctea 

» Converter Portugal num “país-de-queijos” e o Queijo São Jorge numa das bandeiras da nossa tábua 

de queijo. 

               

 

Painel 3 - “O Queijo – As Tendências e Oportunidades” 

Ana Fernandes (Milkpoint Portugal)  
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Ana Cristina Maia Fernandes é Licenciada em Ciências Farmacêuticas 
pela Faculdade de Farmácia, em 2003, e iniciou a sua carreira na 
indústria farmacêutica humana. 
 
Em 2006 aceita o desafio para mudar para a área da indústria 
farmacêutica veterinária, estando até 2013 como diretora técnica dos 
Laboratórios Hipra em Portugal. Para além das responsabilidades da 
coordenação dos Regulatory Affairs, acumula com a direção de 
marketing da mesma empresa. Durante este período fez parte de 
diversos grupos de trabalho, nomeadamente na Apifarma e como co-
coordenadora do grupo de trabalho da Ordem dos Farmacêuticos, ambos 
dedicados ao medicamento veterinário. 
 
Surge em 2013 o desafio para trazer para Portugal o MilkPoint, que 
doravante se passou a designar no nosso país por MILKPOINT 
PORTUGAL. Mantém em paralelo a consultoria e em especial em 
Regulatory Affairs para empresas nacionais e internacionais. 

 

 

Tendências e Novas Oportunidades em Queijos 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Produtos associados a: 

 Saúde e bem estar  

 Desportistas  

 Serem fáceis e convenientes 

 Rotulagem clean 

» O novo consumidor quer algo que esteja integrado na Natureza, que não prejudique ninguém e 

que tenha a ver com o seu modo de vida. 

» Os consumidores querem mais sabores.  

» Geração dos Millennials quer experiências. 

» O queijo está em crescimento e estima-se que esta evolução positiva continue.  
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» O consumidor quer uma embalagem mais prática. 

» Bem-estar animal é fundamental e interessa ao consumidor. 

» Hoje em dia os produtos são muito associados a uma experiência. 

» É preciso saber comunicar e escolher os estratagemas certos para que também nos valorizem lá 

fora. 

Desafios: 

» Associar o queijo a um estilo de vida saudável 

» O Queijo São Jorge devia ter alguma menção à forma como é produzido e à sua história 

 

Rita Santos e João Fernandes (SONAE)  

 

Rita Santos 
Formação académica – Licenciatura Engª Alimentar – Ramo qualidade 
alimentar. 
 
Entrada na Sonae em 2001 passagem pela área operacional e da direção 
de qualidade. 
 
Gestora comercial desde 2010 nas áreas de legumes, frutas e queijos 
(desde 2015). 
 

 



 

  
www.ccah.eu  

 

João Fernandes 
Formação académica – Licenciatura Engª Zootécnica. 
 
Pós Graduação – Controlo Qualidade e Toxicologia Alimentar. 
 
Investigador da Estação Zootécnica. 
 
Entrada na Sonae em 1999 passagem por todas as áreas da direção de 
qualidade. 
 
Gestor de produto / Clube Produtores Continente desde 2005 de toda a 
área de charcutaria. 

 

 

Queijos Açoreanos e as Oportunidades nas Grandes Superfícies Nacionais 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

» Além dos turistas, devemos pensar que existem muitos açorianos a viver no Continente e é preciso 

chegar até eles. 

» Os lacticínios estão em queda excepto os queijos.  

» Produtos biológicos, sem glúten, sem lactose, light e com embalagens práticas estão na moda. 

» O conceito de gama é muito importante nas lojas. 

» Temos de saber explicar os nossos produtos aos clientes. 

» É preciso falar de queijo com paixão e sem dogmas. 

» Marketing tem de ser trabalhado de forma construtiva. 

» Gamas premium devem ter variedade e tamanhos pequenos. 

» Pela sua questão prática, o queijo para culinária é muito procurado, tal como o queijo como snack 

e ainda o fatiado. 

Desafios: 

» É preciso dar a conhecer os produtos açoreanos aos continentais. 

» Fazer uma Store in Store – Uma loja de São Jorge dentro de uma grande superfície Comercial, de 

maneira a que o cliente chegue e tenha uma experiência, como se sentisse ter chegado à Ilha e aos 
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Açores. Ter o queijo, o bolo lêvedo, as queijadinhas… o cliente chegar e ter tudo ali, sem ter de ir a 

mais lado nenhum. 

» SONAE está disponível para se fazer o Azorean Cheese Fest no Continente, tendo inclusive local 

para colóquios. São necessários apoios para poder avançar com a ideia. 

 

Maria João Oliveira (Empresa DosQueijos)  

 

Maria João Oliveira, responsável pela empresa DosQueijos, é Licenciada 
em Engenharia Têxtil, pela Universidade do Minho.  
 
Iniciou a sua carreira profissional na Passamanarias Monte-Meão e de 
onde transitou para a empresa Passamanarias Martins, assumindo 
responsabilidades comerciais. Foi Diretora de exportação da empresa 
Lacticínios Halos, empresa produtora de queijos e vinhos. 
 
Em 2012 iniciou um projeto a ’solo’ - DosQueijos - representando 
atualmente e trabalhando comercialmente com 22 produtores de queijos 
Portugueses, junto de clientes nacionais e internacionais.  
 
Criou um website dedicado à temática dos queijos e participou em 
variadas em ações de divulgação dos queijos portugueses, tendo sido 
várias vezes júri do concurso de queijos ‘Queijos de Portugal’. 

 

Oportunidades em Lojas Especializadas e na Restauração 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave 

» Neste momento a informação é escassa e diversa. 

» Não existe uma verdadeira cultura do Queijo. 

» É preciso informação e formação. 

» É preciso gerar interesse e confiança. 

» É preciso saber fatiar, saber empratar e saber como conservar o queijo. 

» São importantes as “maridagens” – associar o queijo com outros produtos complementares. 

» As Redes Sociais são fundamentais – Se não existirmos no digital, não existimos! 

» Deve-se associar o queijo ao Prazer, ao Life Style e ao Glamour. 
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» É necessário comunicar o queijo com imaginação, bom gosto e de forma orientada para o 

consumidor. 

» Não foi feita a devida divulgação das novas embalagens do Queijo São Jorge e isso é uma perda de 

oportunidade. É importante alertar os consumidores de que existe uma mudança. 

» Queijo São Jorge – Conceitos importantes a transmitir ao consumidor: 

 Geografia 

 DOP 

 Tradicional 

 O “Bio” e o “Eco” 

 Biosfera 

 Certificado pela Natureza 

 Leite de Excelência 

 Maturação – valorizar o tempo 

  

Desafios: 

» Criar uma história à volta do produto. 

» Fazer formação nas escolas profissionais para que conheçam o produto, as diferentes formas de o 

trabalhar e a melhor maneira de o comunicar. 

» Encontrar solução criativa para balançar os custos de embalagens versus quantidades mais 

pequenas de produto. 

 

O vídeo do 3º painel da conferência está disponível para visualização em:  

http://www.azorestv.com/index.php/video/2396/o-queijo-as-tend%C3%AAncias-e-

oportunidades-azorean-cheese-fest/# 

 

 

http://www.azorestv.com/index.php/video/2396/o-queijo-as-tend%C3%AAncias-e-oportunidades-azorean-cheese-fest/
http://www.azorestv.com/index.php/video/2396/o-queijo-as-tend%C3%AAncias-e-oportunidades-azorean-cheese-fest/
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Conclusões 

O Azorean Cheese Fest foi uma iniciativa que se traduziu em múltiplas ações na Ilha de São jorge, 

entre 31 de março e 09 de abril, com o cofinanciamento do Programa Operacional Açores 2020. 

Permitiu potenciar a presença do queijo na restauração local jorgense, e dinamizar diversos painéis 

de debate acerca da importância do queijo açoriano, e o que poderá ser efetuado para o seu 

desenvolvimento. Importa, por isso, realçar as principais conclusões da conferência: 

» Grande necessidade de encontrar estratégias fortes de marketing para comunicar o nosso 

produto no mundo digital e junto dos consumidores do Continente Português. Se os portugueses 

não conhecem os queijos açorianos, será difícil valorizá-los de forma a penetrar outros mercados. É 

através da valorização local e nacional que é possível criar uma verdadeira cultura do queijo de 

forma a ser levada além-fronteiras. Foram apontadas várias falhas no que diz respeito à 

comunicação actual do produto que necessita de um forte incremento não só a nível de conteúdo, 

mas também a nível de presença num mundo que é cada vez mais digital e orientado para as redes 

sociais. É importante revelar mais sobre o queijo, da sua história, onde é produzido e de que forma, 

dando especial enfase ao bem-estar animal que dá origem ao produto, não esquecendo que o 

tradicional está hoje muito em voga. 

» Importância de desenvolver em novos formatos e embalagens, de forma a atender às exigências 

dos consumidores e às facilidades de exportação. É importante manter a integridade do produto, 

mas não menos importante é adaptar esse mesmo produto de forma a potenciar o seu consumo e 

exportação. Existe muito espaço para a inovação, sem adulterar o produto, no que se refere a esta 

questão, e se se pretendem aumentar as vendas, é necessário haver uma adaptação principalmente 

no que se refere a formatos e embalagens mais práticos, que vão de encontro às exigências atuais 

do mercado. 

» Pensar em nutrição, tendo em conta que cada vez mais as pessoas se preocupam em ter um estilo 

de vida saudável. Produtos biológicos, sem glúten, sem lactose e light estão na moda e chamam a 

atenção dos consumidores. Há que pensar em produtos orientados para estes aspetos. Apesar da 

má-fama que tem sido atribuída ao leite, o queijo tem muita proteína, algo muito procurado pelos 

desportistas e esta é uma oportunidade que deve ser muito bem explorada. 

» Formação adequada, principalmente numa ilha como São Jorge de onde nasce um dos melhores 

queijos do mundo. Há que incutir desde cedo esta cultura e a sua importância para a economia local. 

Nas escolas profissionais este aspeto é ainda mais premente. Há que conhecer bem o produto, saber 

trabalhá-lo, saber transmitir o seu sabor, a sua qualidade, a sua história… Há que falar do queijo com 

arte, com paixão! Há que saber apresenta-lo com bom gosto, com apelo estético, sabendo 

complementá-lo com outros produtos e com os vinhos “certos”. 
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Assim, podemos concluir que a conferência foi importante, não só para a afirmação do valor dos 

queijos açorianos, mas principalmente para a identificação dos pontos que devem ser trabalhados 

para uma maior visibilidade e desta forma uma efetiva afirmação num mercado que é hoje mais 

exigente, tendo como objetivos finais a afirmação da excelência dos queijos açorianos e o 

consequente crescimento económico do setor.  

É, por isso, evidente a necessidade da iniciativa ter continuidade próxima, de modo a se aprofundar 

os aspetos trabalhados e identificados como prioritários. 

 


