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Os Açores, além de possuírem riqueza na sua 
história e nas suas tradições, tornaram-se referên-
cia nas artes e ofícios, desenvolvendo, ao longo dos 
séculos, técnicas de trabalho artesanal com os mais 
diversos materiais. Este trabalho visa diagnosticar as 
matérias-primas, das áreas florestal e agrícola, com 
potencial económico para a produção de artesanato 
nas ilhas Graciosa e Terceira. Primeiramente foram 
realizados inquéritos aos artesãos das áreas e ativi-
dades artesanais enquadradas no estudo, de forma a 
diagnosticar as matérias-primas utilizadas no desen-
volvimento das suas artes e ofícios. Numa segunda 
fase, foram inquiridos os produtores das respetivas 
matérias-primas. O potencial de cada matéria-prima 
foi determinado com base na análise das forças, fra-
quezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT). O 
número de Unidades Produtivas Artesanais (UPA’s) 
selecionadas para o estudo variou de 5 na Graciosa 
(GRA) a 48 na Terceira (TER). Os artesãos das UPA’s 
selecionadas foram inquiridos por questionário re-
presentando uma amostragem de 80% (GRA) e 67% 
(TER). As áreas artesanais selecionadas englobam 
artes e ofícios de trabalhar: a madeira (exemplos: arte 
de entalhador; fabrico de instrumentos musicais de 
corda; etc.); outros elementos vegetais (exemplos: 
cestaria; capacharia; etc.); têxteis (tecelagem); bens 
alimentares (exemplos: fabrico de bolos; de doça-
ria e confeitos; de mel; etc.) e outras artes e ofícios 
(exemplo: arte de trabalhar chifre). Na doçaria e pas-
telaria regional são muito valorizados os produtos en-
dógenos da agropecuária (leite e derivados, ovos). A 
maioria dos artesãos compra as suas matérias-primas 
sem maiores dificuldades, e o consumo anual varia de 
menos de 10 (unidades ou kg, exemplos: lã, semen-

tes Coix lacryma-jobi, palha de trigo, ervas aromáti-
cas, e madeira) a mais de 1.500 (unidades ou litros 
ou kg, exemplos: açúcar, fruta, leite, e vimes). As 77 
matérias-primas diagnosticadas foram categorizadas 
em diferentes áreas de produção, tais como: florestal 
(28), outros elementos vegetais (7), agricultura (19), 
apicultura (2), hortifruticultura (16), produtos da pe-
cuária (2) e subprodutos da pecuária (3). Os 32 produ-
tores inquiridos (2 GRA e 30 TER) apresentaram uma 
produção anual variável de menos de 250 (unidades 
ou kg, exemplos: lã, linho, sementes Coix lacryma-jobi, 
palha de trigo, fruta, mel) a mais de 1.000.000 (litros 
ou kg, exemplos: madeira, leite e derivados). O con-
sumo, pelos artesãos, das matérias-primas produzi-
das nas ilhas Graciosa e Terceira, representa menos 
de 10% dos registos da produção total. É exceção, a 
área “outros elementos vegetais”, cuja produção das 
matérias-primas ocorre principalmente pelos próprios 
artesãos e, neste sentido, é produzida a quantidade 
necessária a ser trabalhada. De acordo com os dados 
obtidos junto dos artesãos e dos produtores, verifica-
-se que, de uma forma geral, e atendendo à dimensão 
atual do artesanato local, bem como às competências 
profissionais de cada artesão, a atual oferta de maté-
rias-primas destinada ao artesanato, é adequada às 
necessidades de consumo dos artesãos. A procura 
pelas matérias-primas só aumentará, se as necessi-
dades dos artesãos por estas aumentarem, contudo 
esta é também consequência da procura pelos pro-
dutos artesanais no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE ARTESANAL; ARTESÃO; MATÉ-
RIAS-PRIMAS; PRODUTORES; PRODUTOS ENDÓGENOS; UPA’S.

Resumo ~~
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1. Introdução ~~

1.1. ENQUADRAMENTO
Os produtos locais, que em tempos foram sub-

valorizados, são hoje considerados produtos de ele-
vada qualidade e, por vezes, produtos de requinte. 
A produção e comercialização local constituem um 
fator estruturante no desenvolvimento dos territórios 
rurais pois são a base da sustentabilidade económi-
ca, social, ambiental e cultural. A sua produção está 
muito ligada aos ritmos da natureza e ao saber-fazer 
tradicional, pelo que contribuem para a preservação 
da paisagem e da identidade (Lopes, 2011). A inova-
ção nos produtos locais pelo design, pela criação de 
novas funções para produtos tradicionais, pela utili-
zação de subprodutos como matérias-primas, entre 
outras estratégias de valorização dos produtos locais, 
têm estimulado as economias locais e criado empre-
go, fatores essenciais para a coesão social e territorial 
(Lopes, 2011).

O desenvolvimento dos Açores passa, cada vez 
mais, pela valorização dos bens produzidos localmen-
te – produtos endógenos – permitindo o incremento 
do desenvolvimento dos produtores e das empresas 
locais, contribuindo positivamente para a empregabi-
lidade e economia da região. A prática de atividades 
artesanais é um setor que prima pela valorização dos 
produtos endógenos que, associando-se à inovação, 
fomentam a competitividade e a riqueza do arquipé-
lago. No artesanato dos Açores são utilizadas diver-
sas matérias-primas cuja produção nem sempre pode 
ser feita localmente (exemplos algodão; vidro; frutos 
secos como amêndoas ou nozes; etc.) contudo, a re-
gião disponibiliza outras tantas matérias-primas com 
elevada qualidade que potencializam o produto final 
(exemplos: madeiras; vimes; lã; etc.).

1.2. OBJETIVOS
Este estudo pretende diagnosticar as matérias-pri-

mas, das áreas agrícolas e florestais, utilizadas no ar-
tesanato das ilhas Graciosa e Terceira e que possuem 
um potencial económico para o artesanato local. Os 
objetivos passam por:

• diagnosticar as matérias-primas utilizadas no ar-
tesanato das ilhas Graciosa e Terceira, cuja pro-
dução seja endógena;

• criar uma base de dados dos artesãos que de-
senvolvem a sua atividade artesanal com recur-
so a matérias-primas agrícolas e/ou florestais 
endógenas da região;

• inventariar os produtores locais dessas matérias-
-primas utilizadas no artesanato;

• analisar a potencialidade económica da produ-
ção local dessas matérias-primas utilizadas no 
artesanato;

• analisar a mais-valia da utilização dessas maté-
rias-primas locais na valorização do produto ar-
tesanal;

• identificar potenciais mercados e possíveis cir-
cuitos de comercialização locais dessas maté-
rias-primas;

• criar uma base de dados dos produtores das ma-
térias-primas agrícolas e/ou florestais estuda-
das, com informação relativa às áreas de explo-
ração, registando também os interessados em 
protocolar com artesãos fornecimento dessas 
mesmas matérias-primas.
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2. Açores ~~

2.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 
E CLIMÁTICO
Os Açores são um arquipélago português, locali-

zado no Atlântico Norte, a 1.570 km da costa ocidental 
da Europa (representam aliás o extremo mais ociden-
tal da Europa) e a 3.900 km da costa oriental da Amé-
rica do Norte (Monteiro et al., 2008) (FIGURA 1). Junta-
mente com os arquipélagos da Madeira, Selvagens, 
Canárias e Cabo Verde, faz parte da região biogeográ-
fica denominada Macaronésia1 .

A Região Autónoma dos Açores é formada por 
nove ilhas e alguns ilhéus de origem vulcânica, ocu-
pando uma superfície territorial de 2.332 km2, entre as 
latitudes 36º 55´ e 39º 43´ Norte e as longitudes 24º 
46´ e 31º 16´ Oeste (França et al., 2003).

O arquipélago dos Açores é geograficamente di-
vidido em três grupos, o grupo oriental, constituído 
pelas ilhas de Santa Maria e São Miguel; o grupo cen-
tral, constituído pelas ilhas Terceira, Graciosa, Faial, 
São Jorge e Pico; e pelo grupo ocidental, constituído 
pelas ilhas Flores e Corvo (Forjaz, 2004). As ilhas es-
tendem-se segundo uma linha de orientação NO-SE, 
sendo a distância entre as ilhas mais afastadas – Cor-
vo (extremo noroeste) e Santa Maria (extremo sudes-
te) – de cerca de 600 km (França et al., 2003) (FIGURA 1).

As maiores ilhas do arquipélago, São Miguel e 
Pico, apresentam 747 km2 e 445 km2, respetivamente, 
enquanto a menor ilha, Corvo, dispõe apenas de 17 
km2 (França et al., 2003). O ponto mais alto do arqui-
pélago, e do território português, localiza-se na mon-
tanha da ilha do Pico, atingindo 2.351 m de altitude 
(França et al., 2003).

Quanto à idade geológica, a ilha mais antiga é San-

ta Maria com 8,12 milhões de anos enquanto o Pico 
representa a ilha com a idade geológica mais recente 
com 0,27 milhões de anos (Forjaz, 2004).

Os Açores apresentam um clima com caracterís-
ticas fortemente oceânicas, com chuvas regulares e 
abundantes, amenidade térmica, elevados índices de 
humidade do ar, taxas de insolação pouco elevadas e 
ventos fortes. As ilhas apresentam uma sazonalidade 
medianamente marcada onde as quatro estações do 
ano, típicas dos climas temperados, são reconhecí-
veis (Azevedo et al., 2004). Embora as condições cli-
máticas apresentem variações entre ilhas e dentro de 
cada ilha, de um modo geral, o clima é classificado de 
mesotérmico húmido com características oceânicas 
(Azevedo et al., 2004). De leste para oeste verifica-se 
um incremento das características oceânicas e, den-
tro de cada ilha as condições climáticas são determi-
nadas pela altimetria. As temperaturas amenas e ape-
lativas ao longo de todo o ano variam entre os 14ºC 
(fevereiro) e os 24ºC (agosto) (Azevedo et al., 2004).

FIGURA 1  ||  Localização geográfica do arquipélago dos Açores [1].

1 Termo de origem grega que significa “Ilhas Afortunadas”. (https://ptmac.webs.ull.es/pt-pt/blog/2015/08/03/macaronesia-as-ilhas-afortunadas/).
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2.2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 
Os Açores foram descobertos e povoados por por-

tugueses no princípio do século XV. Segundo Gaspar 
Frutuoso (1998), as ilhas terão sido descobertas por 
Gonçalo Velho Cabral, a mando do Infante Dom Hen-
rique. Nos finais do século XV e inícios do século XVI, 
estabelecem-se as primeiras vilas e cidades (Sousa, 
2011). A posição do arquipélago, no meio do oceano 
Atlântico, torna-o geoestratégico assumindo-se como 
ponto de escala aquando das rotas comerciais inter-
continentais (Sousa, 2011). 

Este estudo desenvolve-se sobre o território de 
intervenção da GRATER, ou seja, ilha Graciosa e ilha 
Terceira.

2.2.1. ILHA GRACIOSA
A data do descobrimento da Graciosa é incerta 

mas muito provavelmente terá sido avistada por volta 
do ano de 1450 por mareantes da Terceira [2]. A data 
do seu povoamento também é pouco clara. Contudo, 
sabe-se que um dos primeiros colonizadores da ilha 
foi Vasco Gil Sodré, navegador português, que apor-
tou ao Carapacho, zona de costa baixa e abrigada no 
extremo sudoeste da ilha [3].

A população da Graciosa aumentou sobretudo da 
vinda de gentes das Beiras, do Minho e da Flandres, 
refletindo-se na sua prosperidade conduzindo, em 

1486, à elevação de Santa Cruz a vila. Virada, desde os 
primórdios do povoamento, para a agricultura e para a 
plantação de vinhas, já no séc. XVI a Graciosa exporta-
va trigo, cevada, vinho e aguardente, privilegiando todo 
o seu comércio com a ilha Terceira, porque para além 
da sua maior proximidade, constituía um importante 
centro económico e administrativo dos Açores [3].

Conhecida como ilha branca devido às suas carac-
terísticas geomorfológicas, a Graciosa é classificada 
pela UNESCO como Reserva da Biosfera [4]. A vila de 
Santa Cruz da Graciosa apresenta um bonito centro 
histórico, classificado como conjunto de interesse públi-
co, pleno de história e encanto – Matriz, Igreja de Santo 
Cristo da Misericórdia, Torre da Igreja de Nossa Senhora 
dos Anjos, Ermidas de Nossa Senhora da Ajuda, de São 
João e de São Salvador, Museu da Graciosa [5].

2.2.2. ILHA TERCEIRA
A ilha Terceira, terceira ilha a ser descoberta, foi 

inicialmente designada por Ilha de Jesus Cristo. O 
seu povoamento ter-se-á iniciado a partir da segun-
da metade do século XV, por portugueses e alguns 
flamengos. A partir do século XVI, as povoações e as 
explorações agrícolas expandiram-se ao longo do lito-
ral pela necessidade de acesso ao mar pelos colonos 
(Maduro-Dias, 2012).

Angra do Heroísmo foi a primeira cidade a ser 
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criada nos Açores, em 1534, sendo também sede da 
diocese açoriana. Possui um património arquitetónico 
de grande valor, sendo reconhecida em 1983, a zona 
central de Angra do Heroísmo, como Património Mun-
dial da UNESCO. 

Praia da Vitória, atualmente a segunda cidade da 

ilha Terceira, elevada em 1981, consiste num centro 
urbano situado na costa leste da ilha (Maduro-Dias, 
2012). O nome Praia da Vitória resultou da bem-suce-
dida batalha, a 11 de agosto de 1829, que marcou uma 
viragem na história de Portugal [6].
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Desde há muito que a atividade artesanal faz par-
te da humanidade, pela necessidade de desenvolver 
utensílios básicos para caça, agricultura (Fernandes, 
2010), alimentação, ou até mesmo pela produção de 
roupas para vestir a família. Diversas artes, técnicas, 
materiais e saberes resultaram da interculturalidade 
dos povoadores (Perdigão, 2004) que ao longo de sé-
culos de história foram sedimentando as suas influên-
cias na arte local como forma de identidade cultural 
(Rosa, 2013). 

Usualmente, artesão é o trabalhador que exerce 
uma atividade artesanal, por conta própria ou por 
conta de outrem, inserido em unidade produtiva ar-
tesanal reconhecida, ao qual se exige o domínio dos 
saberes e técnicas inerentes à atividade em causa e 
apurado sentido estético e perícia manual. O reco-
nhecimento do estatuto de artesão é feito através da 
atribuição de um título designado por “carta de arte-
são” (CRAA, 2017). 

O artesanato exibe uma grande relevância para as 
populações rurais na medida em que consiste numa 
atividade suplementar para o rendimento das famílias. 
No passado, a atividade artesanal na ilha Terceira de-
monstrou alguma intensidade. No final do século XVI, 
Angra do Heroísmo contava com um elevado número 
de artesãos de diversas áreas (exemplos: ferreiro, sar-
ralheiro, marceneiro, tecelão, dourador, oleiro, etc.), 
que produziam artigos para consumo local e também 
para exportação. Entre estes constam, por exemplo, 
a construção de instrumentos musicais (guitarras, 
violas e violinos de madeira de cedro) e a confeção 
de panos artesanais (linho, lã e seda) (Santos, 1989). 
Nesses tempos, praticamente todas as pessoas ves-
tiam tecidos produzidos através do fio natural de lã de 
ovelha, tecido esse que era um “pano forte, áspero e 

bastante elástico” (Santos, 1989). Além destas fibras, 
o linho também influenciou a economia terceirense 
onde no século XVIII, a sua produção bem como os 
respetivos panos eram exportados em larga escala 
para o Brasil. A produção de seda parece ter ocorrido 
mas nunca ganhou grande dimensão (Santos, 1989). 
O pastel foi uma das culturas mais lucrativas dos Aço-
res quinhentistas, e da Terceira em particular, e em 
paralelo com a produção de cereais, foi responsável 
pela acumulação de grandes riquezas e incremento 
do tráfego marítimo nacional e internacional (Silveira, 
2013). A fabricação de calçado foi uma atividade que 
sofreu grande expansão na Terceira onde, só em An-
gra, existiam 70 tendas de sapateiro (Santos, 1989). A 
cestaria foi também uma atividade com forte impacto; 
em que o cidadão comum era capaz de produzir os 
artigos simples que mais necessitava (exemplos, ces-
tas e canastras), contudo, para a obtenção de artigos 
de maior especialização (exemplo, sebes para carros 
de bois) já era necessário recorrer aos cesteiros (San-
tos, 1989). A cestaria continua a persistir nos nossos 
dias embora com menor expressão.

Após a Revolução Industrial, no século XVIII, pela 
introdução de novas tecnologias, os métodos produ-
tivos artesanais e manufaturados foram sendo substi-
tuídos por processos industrializados que garantiam, 
e continuam a garantir, uma maior produção em me-
nos tempo.

No fim da década de 70, na sequência do acele-
rado desaparecimento das artes e tradições popula-
res açorianas, a região assistia a uma destruição do 
património etnológico (Martins, 1983). No entanto, 
ao longo dos tempos, com toda a evolução ineren-
te, quer da sociedade quer da indústria, o artesanato 
tem, contudo, vindo a sobreviver a todas as mudanças 

3. Atividade Artesanal ~~
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(Fernandes, 2010). No entanto, o artesanato passou 
de um uso rural, essencial ao dia-a-dia, para um uso 
maioritariamente decorativo na sociedade moderna 
(Rosa, 2013).

Em Portugal, as décadas de 80 e 90 marcaram o 
ponto em que o setor do artesanato é reconhecido 
formalmente enquanto setor de atividade económica. 
Entenda-se por atividade artesanal qualquer “ativida-
de económica, de reconhecido valor cultural e social, 
que assenta na produção, restauro ou reparação de 
bens de valor artístico ou utilitário, de raiz tradicio-
nal ou contemporânea, e na prestação de serviços 
de igual natureza, bem como na produção e prepa-

ração de bens alimentares” (artigo 4º Decreto-Lei n.º 
110/2002, de 16 de Abril).

Diversas entidades, organismos e associações de-
sempenham um papel fundamental para a promoção 
e desenvolvimento do setor do artesanato. Nos Aço-
res, este setor é da responsabilidade do Centro Re-
gional de Apoio ao Artesanato, doravante designado 
por CRAA.

O CRAA, criado em 1988, é um serviço executivo 
da Vice-Presidência do Governo Regional dos Aço-
res, que tem como missão promover o artesanato 
regional, os artesãos bem como as respetivas Uni-
dades Produtivas Artesanais, doravante designada 
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por UPA’s. O CRAA intervém em todas as ilhas do 
arquipélago, tendo como principais objetivos desen-
volver as áreas: formação, promoção, investigação/
certificação e apoio ao artesão. O desenvolvimen-
to destas áreas passa pela certificação de produtos 
como “Artesanato dos Açores” (certifica a origem e a 
qualidade dos produtos - Portaria Nº 89/1998 de 3 de 
Dezembro e Portaria n.º 14/2014 de 20 de Março de 
2014); edição de publicações; organização de expo-
sições; promoção de oficinas e workshops; intercâm-
bios entre UPA’s e entre artesãos da região; e apoio 
aos artesãos, nomeadamente através do sistema de 
incentivos SIDART (Sistema de Incentivos ao Desen-
volvimento do Artesanato), cujo apoio abrange proje-
tos nos domínios de: formação; participação em feiras 
ou exposições; investimento nas UPA’s; e qualificação 
e inovação do produto artesanal (DLR n.º 34/2012/A 
de 25 de Julho de 2012).

O aparecimento de jovens artesãos tem, de certa 
forma, aumentado nos últimos anos, muito provavel-
mente devido à conjuntura económica do país, com 
elevado desemprego, mas também pela maior aposta 
no empreendedorismo e criação do próprio emprego, 
que com níveis crescentes de escolaridade em áreas 
artísticas e criativas, os jovens “optam pelas artes e 
ofícios como projeto profissional garantindo, com 
qualidade acrescida, a sua continuidade e desenvol-
vimento” (Esteves, 2009: 41). Efetivamente o artesa-

nato dos Açores tem-se alterado, positivamente, na 
última década, registando um crescimento de 45% 
na adesão de novos artesãos entre 2012 e 2016. De 
acordo com o Vice-Presidente do Governo Regional 
“este aumento do número de empresas revela o di-
namismo crescente da atividade, aproveitando novas 
oportunidades de negócio potenciadas pelo aumento 
do fluxo turístico” (Sérgio Ávila, comunicação pessoal, 
1 de abril de 2016). Nesse sentido, a certificação e a 
indicação de origem é crucial para a estratégia regio-
nal de preservação e apoio ao artesanato tradicional, 
assumindo-se como garantia da qualidade e autenti-
cidade da produção.

Atualmente, as ilhas Graciosa e Terceira contam 
com 143 UPA’s lideradas por artesãos com idades 
compreendidas entre os 24 e os 80 anos. As UPA´s 
são dirigidas, na sua maioria, por artesãs (>90) 
(CRAA, 2017).

O artesanato dos Açores é produzido com diversos 
materiais elementares como: folha de milho; miolo de 
figueira; vimes; madeira; ossos e chifres de vaca/boi; 
escamas de peixe; basalto; barro; etc. (CRAA, 2017). 
A partir destes, e de outras matérias-primas, são de-
senvolvidas diversas técnicas artesanais, tais como: 
capacharia; cestaria; azulejaria; cerâmica figurativa; 
olaria; etc. (CRAA, 2017). Neste trabalho serão abor-
dadas apenas as matérias-primas e as técnicas arte-
sanais relativas à atividade florestal e agrícola.
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Os Açores caracterizam-se por uma imensidão de 
verde, oriundo sobretudo das florestas e das pasta-
gens. Esta região, maioritariamente rural, desenvolve 
atividades florestais e agrícolas com forte ligação ao 
seu ordenamento, à paisagem e à valorização dos re-
cursos naturais.

Nas nove ilhas, a agricultura representa, desde 
sempre, um pilar fundamental da economia açoriana, 
gerando riqueza pela direta produção de alimentos, 
mas também como um fator social, pela criação de 
emprego e pela fixação de pessoas no meio rural, so-
bretudo jovens (João Ponte, comunicação pessoal, 
outubro 2016). A importância da agricultura é de-
monstrada pela carta de ocupação do solo dos Aço-
res, em que 56% do território é utilizado para a ativi-
dade agrícola (terrenos agrícolas e pastagens), tendo 
a floresta uma ocupação de cerca de 22% (Cruz et al., 
2007).

Na ilha Graciosa, a área ocupada por vegetação 
natural é praticamente inexistente, representando o 
valor mais baixo da região (0,4%), sendo também a 
ocupação florestal baixa, cerca de 12% (Cruz et al., 
2007) (FIGURA 2). A ilha Terceira apresenta uma ocu-
pação de floresta e de vegetação natural de cerca de 
28% do seu território (Cruz et al., 2007) (FIGURA 2).

A produção florestal nas ilhas Graciosa e Terceira, 
cuja matéria-prima tem interesse para o artesanato, 
baseia-se nas espécies florestais de nome comum: 
acácia, criptoméria, eucalipto, faia-das-ilhas, folhosas 
diversas (faia, freixo, nogueira, plátano, ulmeiro), faia-
-do-norte, pinheiro-bravo e vinhático. Na ilha Gracio-
sa, a produção varia de 3 ha (pinheiro-bravo) a 684 ha 
(faia-do-norte). Na ilha Terceira, a produção varia de 
59 ha (faia-das-ilhas) a 4.758 ha (eucalipto) (IFRAA, 
2007). Contudo, tendo em conta a dimensão de cada 

ilha, a espécie com maior expressão é a faia-do-norte, 
na ilha Graciosa (GRÁFICO 1).

Em 2009, a Superfície Agrícola Utilizada, doravan-
te designada por SAU, das ilhas Graciosa e Terceira 
correspondia a, respetivamente, 2,6% e 19,4% do seu 
território (SREA, 2011). A SAU da Graciosa e da Tercei-
ra é, maioritariamente, ocupada por pastagens per-
manentes (84,8%; 84,5%) e, com menor expressão, 
por terra arável (culturas temporárias) (12,3%; 13,8%) 
e culturas permanentes (3,0%; 1,7%) (SREA, 2011).

4. Atividade Florestal e Agrícola ~~

URBANO

AGRÍCOLA

FLORESTAL

LAGOAS

INDUSTRIAL

PAISAGEM

VEGETAÇÃO NATURAL

ÁREAS DESCOBERTAS

ILHA TERCEIRA

ILHA GRACIOSA

FIGURA 2  ||  Carta de ocupação do solo das ilhas Graciosa e Terceira [7].



22DIAGNÓSTICO DAS MATÉRIAS-PRIMAS COM POTENCIAL ECONÓMICO PARA O ARTESANATO DAS ILHAS GRACIOSA E TERCEIRA

4.1. PRODUÇÃO ANIMAL
A produção de leite de vaca e de carne de bovino 

são as atividades agrícolas com maior expressão nos 
Açores. O setor dos lacticínios, além de ocupar um 
lugar de destaque na economia dos Açores, também 
apresenta uma expressão considerável no restante 
território nacional, representando o leite de vaca cerca 
de 32% do total produzido em Portugal (INE, 2017a) e 
o queijo 50% da produção total nacional (INE, 2017b). 

O leite e derivados, bem como a carne açoriana, 
são reconhecidos como produtos de excelência. A 
forma como o gado é criado e alimentado, em regime 
de pastoreio, bem como as condições edafo-climáti-
cas da região favoráveis à criação de gado em pasta-
gens naturais, conferem a esses produtos um elevado 
valor nutricional fornecendo características organolé-
ticas excecionais (Borba, 2013).

A importância e o caráter extensivo da produção 
bovina nos Açores são demonstrados pela dominân-
cia do tipo de SAU. As pastagens permanentes pre-
dominam a SAU nas ilhas Graciosa e Terceira, como 
em geral nas restantes ilhas dos Açores. Em 2009, as 

pastagens ocupavam cerca de 85% da área total da 
SAU das ilhas Graciosa e Terceira sendo que, num 
todo, este tipo de ocupação do solo representa cerca 
de 52% da superfície total da região (INE, 2011). 

De acordo com o Serviço Regional de Estatística 
dos Açores, doravante designado por SREA, no últi-
mo recenseamento agrícola (2009), os efetivos ani-
mais (n.º cabeças/ano) na ilha Graciosa consistiam 
em aves (5.550), bovinos (5.835), caprinos (679), ovi-
nos (38), e suínos (740); e na ilha Terceira consistiam 
em aves (123.844), bovinos (58.802), caprinos (2.233), 
ovinos (684), e suínos (8.879) (SREA, 2011). Relativa-
mente à indústria dos lacticínios, no período de 2010 
a 2016, na ilha Graciosa, a produção média anual de 
leite rondou as 29 toneladas e de queijo rondou as 
734 toneladas (GRÁFICO 2: dados transformados pelo 
logaritmo). Na ilha Terceira, o leite representou a 
maior fatia da produção (>30.000 ton). A avicultura 
contou com uma produção anual de ovos superior a 
8.000.000 unidades (GRÁFICO 2: dados transformados 
pelo logaritmo).

Os produtos da pecuária (leite e derivados) e da 

GRÁFICO 1  ||  Total das áreas (ha) de ocupação dos povoamentos por espécies dominantes nas ilhas Graciosa e Terceira (eixo vertical esquerda) e proporção 
de ocupação da produção por área de ilha (eixo vertical direita). Folhosas diversas incluem espécies (nome comum) como freixo, nogueira, plátano, ulmeiro. 
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - 2007 (IFRAA, 2007).
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avicultura (ovos) são utilizados principalmente na 
produção e confeção artesanal de bens alimentares. 
Dos bovinos, além do leite e derivados, são aprovei-
tados os ossos e os chifres dos animais para elabo-
ração de peças artesanais. Alguma pele é recolhida, 
pela empresa terceirense AçorCouros, para posterior 
comercialização, por grosso, através da exportação. 
Estas peles são encaminhadas para tratamento, em 
empresas nacionais e/ou internacionais, e posterior-
mente utilizadas no artesanato, contudo, o rasto das 
peles locais é perdido. Quanto à produção de ovinos 
identificada na ilha Terceira, uma das explorações 
está a iniciar-se na comercialização de carne. A lã é 
aqui identificada como um subproduto desta cultura 
mas que poderia ter interesse para a atividade arte-
sanal, concretamente para a preparação e fiação de 
fibras têxteis, no entanto esta matéria-prima perdeu 
grande parte do seu valor para o artesanato.

4.2. PRODUÇÃO VEGETAL
A produção de cereais foi muito importante na 

economia e na sociedade açoriana. De meados do sé-
culo XV até meados do século XVIII, o trigo foi o cereal 
dominante em todas as ilhas. Do grão era retirada a 
base alimentar sendo que o colmo2 era destinado ao 
gado para alimento e cama, e também servia como 
cobertura para as construções (Martins, 1997). No sé-
culo XVII, a ilha Terceira foi a ilha que mais produziu 
trigo apesar de ter diminuído a sua produção entre 
os anos de 1667 a 1680 (Vieira, 1985). A cevada, com 
necessidades de sítios mais agrestes, foi semeada em 
Santa Maria, São Miguel e Graciosa, passando a ser 
a cultura de maior importância (Martins, 1997). Em 
meados do século XVII, foi introduzida a cultura do 
milho-grão (Zea mays L.), que tomou força e domi-
nou a produção cerealífera da região, tornando-se a 
principal fonte de grãos comestíveis e de forragem em 
todo o arquipélago (Martins, 1997). O grão destinado 
à alimentação era moído – moinho manual; atafona; 
moinho de água; moinho de vento – para obtenção de 
farinha. As farinhas, sob a forma de papa ou pão, eram 
essenciais na alimentação açoriana (Martins, 1997).

Na ilha Terceira, a produção de hortofrutícolas tam-
bém foi variada, onde na segunda metade do século 
XVI se cultivava hortaliças, legumes, frutas (exemplos, 
maçãs, figos, marmelos, laranjas, limões, peras) e vi-
nha. Outras produções agrícolas, como o pastel e o 
linho, também foram registadas na ilha Terceira nesse 
tempo (Silveira, 2013).

Atualmente, só se mantem a produção do milho – 
milho-silagem e milho-grão – sendo que a nível regio-
nal as culturas forrageiras são as culturas temporárias 
com maior expressão (ca. 20.241 ha). Do SREA foram 
obtidas as estatísticas da agricultura em relação à ex-
ploração das culturas agrícolas milho-grão. Desta ma-
téria-prima é aproveitada a folha para a confeção de 
bonecas e flores de folha de milho (há registo na ilha 
Terceira mas esta arte é desenvolvida maioritariamen-
te em São Miguel e Santa Maria). Na ilha Graciosa, na 
última década, a produção do milho-grão abrangeu 
uma área total de 77 ha, com cerca de 85 toneladas 
de produção, enquanto na ilha Terceira esta produção 
apenas está representada em 0,1% (6 ha). As culturas 
permanentes com maior expressão dizem respeito 
aos frutos subtropicais (ananás e banana) (435 ha) e 
aos citrinos (441 ha) (INE, 2011). Contudo, a citricultura 
e a produção de culturas subtropicais ocorre princi-
palmente na ilha de São Miguel (IESE, 2003).

GRÁFICO 2  ||  Valores médios da produção dos principais produtos da pe-
cuária registada nas ilhas Graciosa (GRA) e Terceira (TER) na última década 
(2010-2016). Os valores são apresentados sob a forma de logaritmo da pro-
dução ln (ton) para leite, natas, manteiga e queijo e ln (n.º) para ovos. 
FONTE: SREA, 2017.

2 Colmo é um tipo de caule encontrado nas gramíneas em que nós e entrenós são bem visíveis (Wikipédia).
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5.1. TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO 
- CARACTERIZAÇÃO
Este estudo abrange o território de intervenção da 

GRATER, as ilhas Graciosa e Terceira, duas das cinco 
ilhas que constituem o grupo central do arquipélago 
dos Açores.

A ilha Graciosa é a mais pequena ilha do grupo 
central (62 km2) exibindo 13 km de comprimento máxi-
mo. Com uma forma alongada, a Graciosa distingue-
-se das restantes ilhas do arquipélago pelo facto de 
apresentar um relevo com cotas muito baixas (altitu-
de máxima 402 m) (França et al., 2003). Administrati-
vamente, a ilha Graciosa possui um único concelho, 
Santa Cruz da Graciosa, constituído por quatro fre-

guesias. De acordo com os últimos censos (2011), a 
população residente é de cerca de 4.391 habitantes 
resultando numa densidade populacional de cerca de 
71 habitantes por km2 (SREA, 2011) (TABELA 1).

A ilha Terceira é a segunda maior ilha do grupo 
central, com uma superfície de 400 km2. De forma 
ligeiramente oval, apresenta o ponto mais alto na 
Serra de Santa Bárbara (Ocidente) a 1.021 m de alti-
tude (França et al., 2003). Administrativamente, a ilha 
Terceira integra dois concelhos: Angra do Heroísmo, 
constituído por 19 freguesias; e Praia da Vitória, cons-
tituído por 11 freguesias. A Terceira é a segunda ilha 
mais populosa do arquipélago, abrangendo uma po-
pulação residente de cerca de 56.437 habitantes, dos 

5. Metodologia ~~

TABELA 1  ||  Dados das ilhas Graciosa e Terceira relativos ao território (área: km2), divisão administrativa (concelhos e número de freguesias) e à população 
residente (número de habitantes de acordo com os censos 2011, e densidade populacional considerando o número de habitantes por km2 [2016]). 
FONTE: FRANÇA ET AL., 2003; BORGES ET AL., 2009; SREA; 2012. NA: NÃO SE APLICA.

ILHA / CONCELHO ÁREA 
(KM²)

Nº FREGUESIAS 
POR MUNICÍPIO

POPULAÇÃO RESIDENTE
(Nº HAB.)

DENSIDADE POPULACIONAL 
(Nº HAB./ KM²)

GRACIOSA 62 4 4.391 71

St.ª Cruz da 
Graciosa 62 4 4.391 71

TERCEIRA 400 30 56.437 141

Angra do Heroísmo 239 19 35.402 144

Praia da Vitória 161 11 21.035 134

TOTAL 462 34 60.828 NA
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quais 63% habitam em Angra do Heroísmo e a res-
tante população (37%) habita no concelho da Praia da 
Vitória. No entanto, a densidade populacional destes 
concelhos assemelha-se, tendo Angra do Heroísmo 
144 habitantes por km2 e a Praia da Vitória cerca de 
134 habitantes por km2 (TABELA 1) (SREA, 2011).

5.2. OBTENÇÃO DE DADOS
A obtenção de informação existente sobre as ma-

térias-primas produzidas nas ilhas Graciosa e Tercei-
ra, com potencial económico para o artesanato, foi 
conseguida recorrendo:

• pesquisa bibliográfica, contemplando os dados 
publicados sobre as matérias-primas produzidas 
localmente – recursos endógenos – com interes-
se para o artesanato;

• análise de bases de dados dos artesãos das ilhas 
de intervenção;

• inquéritos por questionário aos artesãos para 
diagnóstico das matérias-primas utilizadas no 
artesanato das ilhas em estudo;

• inquéritos por questionário aos produtores das 
matérias-primas diagnosticadas e utilizadas no 
artesanato das ilhas em estudo.

5.2.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: 
MATÉRIAS-PRIMAS ENDÓGENAS
As matérias-primas produzidas nos Açores, em 

concreto nas ilhas Graciosa e Terceira, com interesse 
para o artesanato foram primeiramente investigadas 
recorrendo aos inventários estatísticos do SREA e do 
Instituto Nacional de Estatística, doravante designado 
por INE (dados apresentados no ponto 4). O registo 
de produção de algumas matérias-primas florestais 
e agrícolas, produzidas localmente e com interesse 
para o artesanato, também foi obtido junto de orga-
nismos públicos. Foram estabelecidos contactos com 
os serviços afetos à Secretaria Regional da Agricul-
tura e Florestas, nomeadamente: Direção Regional 
Recursos Florestais, Direção Regional da Agricultura, 
Direção Regional do Desenvolvimento Rural, Serviço 
Desenvolvimento Agrário da ilha Graciosa e Serviço 
Desenvolvimento Agrário da ilha Terceira.

5.2.2. BASE DE DADOS DE ARTESÃOS 
E UNIDADES PRODUTIVAS ARTESANAIS
O diagnóstico das matérias-primas utilizadas, 

no artesanato das ilhas Graciosa e Terceira, passou 
primeiramente pela análise da informação facultada 
pelo CRAA sob a forma de base de dados. Os ar-
tesãos e UPA’s com interesse para o estudo foram 
triados tendo em conta, como principal critério, a 
abrangência de matérias-primas das áreas florestal e 
agrícola, cuja produção ocorra regionalmente e pos-
sa ser fomentada.

Uma vez que o mesmo artesão e/ou UPA podem 
desenvolver mais do que uma atividade artesanal foi 
escolhido o termo “registo” para referir as diferentes 
áreas e atividades artesanais estudadas.

As categorias (áreas e atividades artesanais) apre-
sentadas são baseadas nas definidas pelo CRAA, com 
algumas adaptações.

Além de artesãos e UPA´s certificadas pelo CRAA, 
foram também incluídas no estudo outras empresas 
com produções artesanais de destaque, desenvolvi-
das na ilha Graciosa e Terceira. É o caso das empre-
sas “Açores Aromas”, pela produção de compotas dos 
mais diversos sabores locais; “Q.B. – Food Court”, pela 
produção do doce “Melinhas”3 (versão da Dona Amé-
lia mas com Mel dos Açores); e “Queijaria Vaquinha”, 
pela produção artesanal de queijos, nomeadamente o 
queijo Vaquinha, o mais antigo queijo curado da ilha 
Terceira. Da ilha Graciosa, foi tentado o contacto com 
a “Queijaria Teimoso” mas sem sucesso na resposta 
ao questionário. Estes três registos “extra” foram con-
tabilizados juntamente com o grosso dos dados, pro-
venientes do CRAA.

5.2.3. INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO
O diagnóstico das matérias-primas com potencial 

económico para o artesanato consistiu na realização 
de inquéritos por questionário, a dois principais gru-
pos de pessoas:

a) artesãos, maioritariamente inscritos no CRAA;
b) produtores e/ou transformadores das respeti-

vas matérias-primas diagnosticadas.

O inquérito por questionário, direcionado aos ar-
tesãos, foi conduzido no sentido de obter informação 
relativa às matérias-primas que estes utilizam para o 
desenvolvimento das suas artes. Consiste num ques-

3 Em 2015 a FRUTER desafiou a pastelaria Q.B. – Food Court, em Angra do Heroísmo, a criar uma versão da Dona Amélia confecionada com o Mel dos Açores, em vez do melaço de cana-de-açúcar, e 

assim surgiram as Melinhas.
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tionário de respostas abertas (Anexo I) com duas 
principais partes:

i) caracterização dos artesãos (nome, UPA, etc.);
ii) caracterização das matérias-primas utilizadas 

(quais, quanto, onde, como).

O inquérito por questionário dirigido aos produto-
res e/ou transformadores, das matérias-primas com 
potencial económico para o artesanato, de carácter 
predominantemente quantitativo, apresenta na maio-
ria perguntas fechadas com respostas tabuladas 
(Anexo II). O questionário consiste em oito secções 
que procuram, respetivamente, recolher informação 
para caracterizar:

i. empresa (nome, localidade, data de abertura, 
área de exploração, etc.);

ii. empresário/gestor (sexo; idade, 
   e escolaridade);
iii. tempo dedicado à atividade em questão;
iv. produção (o quê, quanto, etc.) e o escoamento
    para artesãos;

v. fatores de produção;
vi. escoamento da matéria-prima/produto;
vii. concorrentes e respetivas vantagens 
     e desvantagens;
viii. apoios à produção.

Os artesãos e os produtores/transformadores fo-
ram inquiridos por três vias: presencial, telefone e/ou 
email.

5.3. ANÁLISE DE DADOS
Os dados obtidos nos questionários foram intro-

duzidos em Excel e posteriormente submetidos a 
análise estatística descritiva (cálculo de frequências 
e proporções). Alguns dos dados foram transforma-
dos em logaritmo para homogeneizar os valores e ser 
mais percetível a sua projeção em gráfico.

Os principais resultados foram projetados numa 
análise SWOT focando as principais forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças para cada matéria-prima.
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6.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA:
MATÉRIAS-PRIMAS ENDÓGENAS
Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

foi possível consultar o Inventário Florestal da Região 
Autónoma dos Açores, realizado em 2007. Nesse estu-
do, é possível observar informação numérica e gráfica 
sobre a ocupação do solo nas ilhas de intervenção. As 
espécies florestais possuem utilidade no artesanato 
para ofícios tais como: arte de embutidor; arte de en-
talhador; arte de soqueiro e tamanqueiro; escultura 
em madeira; gravura em madeira; fabrico de miniatu-
ras; e fabrico de instrumentos musicais de corda. No 
total, foram registadas 43 espécies de madeiras utili-
zadas no artesanato da ilha Terceira. Contudo, apenas 
cerca de 28 dessas espécies são endógenas dos Aço-
res (algumas estão representadas no GRÁFICO 1). Na ilha 
Graciosa, não há registo de artesãos certificados que 
trabalhem a madeira (TABELA 4; ANEXO III).

6.2. ARTESÃOS E UNIDADES 
PRODUTIVAS ARTESANAIS
Na ilha Graciosa, de um total de 17 UPA’s regista-

das apenas cinco se enquadram neste estudo (TABELA 
2). Na ilha Terceira, das 126 UPA’s registadas cerca de 
38% foram selecionadas para o estudo (TABELA 2).

Foram inquiridos 36 de um total de 53 artesãos e/
ou UPA´s alvo (TABELA 2). Na ilha Graciosa, as UPA’s se-
lecionadas são relativas à arte de trabalhar cera; arte 
de trabalhar osso, chifre e similares; fabrico de bolos, 
doçaria e confeitos; e fabrico de pão e de produtos 
afins do pão (TABELA 3). No entanto, a arte de traba-
lhar a cera não será abrangida, pela impossibilidade 
de contactar a artesã em questão. Na ilha Terceira, as 
UPA’s selecionadas são relativas às artes de trabalhar 
a madeira; outros elementos vegetais; as fibras têx-
teis; bem como fabrico de bolos, doçaria e confeitos; 
e fabrico de pão e de produtos afins do pão (TABELA 3).

No Anexo III, estão listadas todas as matérias-pri-
mas diagnosticadas junto dos artesão das ilhas, Gra-
ciosa (GRA) e Terceira (TER), e os respetivos produtos 
que originam.

6. Resultados ~~

ILHA Nº TOTAL UPA’S Nº UPA’S ALVO Nº UPA’S ESTUDADAS

GRACIOSA 17 5 (29%) 4 (80%)

TERCEIRA 126 48 (38%) 32 (67%)

TOTAL 143 53 (37%) 36 (68%)

TABELA 2  ||  Número total de UPA’s registadas no CRAA, número de UPA’s alvo de estudo e nº UPA’s estudadas. 
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DESCRIÇÃO 
DA ÁREA ARTESANAL

DESCRIÇÃO 
ATIVIDADE ARTESANAL Nº UPA’S ALVO Nº UPA’S 

ESTUDADAS

ARTES E OFÍCIOS 
DE TRABALHAR A MADEIRA

Arte de embutidor - 1

Arte de soqueiro e tamanqueiro - 1

Escultura - 1

Fabrico de brinquedos - 2

Fabrico de instrumentos musicais de corda - 1

Fabrico de miniaturas - 5

Fabrico utensílios e outros objetos - 2

7 0 13

ARTES E OFÍCIOS 
DE TRABALHAR OUTROS 
ELEMENTOS VEGETAIS

Cestaria - 1

Empalhamento - 1

Confeção de bonecos em folha de milho - 1

3 0 3

ARTES E OFÍCIOS 
TÊXTEIS

Preparação e fiação de fibras têxteis - 2

Tecelagem - 2

2 0 4

OUTRAS ARTES 
E OFÍCIOS 

Arte de trabalhar osso, chifre e similares 1 -

Fabrico de bijuteria - 4

2 1 4

PRODUÇÃO E CONFEÇÃO 
ARTESANAL DE BENS 
ALIMENTARES

Ervas aromáticas - 1

Fabrico de bolos, doçaria e confeitos 2 4

Fabrico de doces, compotas, geleias e similares - 1

Fabrico de pão e de produtos afins do pão 1 -

Produção de mel e outros produtos de colmeia - 1

Produção de queijo e de outros produtos lácteos - 1

6 3 8

TOTAL GERAL 20 4 32

TABELA 3  ||  Descrição da área e atividade artesanal dos artesãos e UPÁ s estudadas. Nº UPA’s por ilha indica o número de artesãos afetos a cada atividade 
artesanal em cada ilha estudada.
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6.3. INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

6.3.1. ARTESÃOS 
(UTILIZADORES DAS MATÉRIAS-PRIMAS)
Na ilha Graciosa, de um universo possível de 5 regis-

tos de atividades artesanais foram realizados inquéritos 
a 4 correspondentes (representando uma amostragem 
de 80%). Na ilha Terceira, de 48 possíveis registos de 
atividades artesanais foram obtidos 32 registos (repre-
sentando uma amostragem de 67%) (GRÁFICO 3).

Os artesãos selecionados são, na sua maioria, do 
sexo feminino, tanto para a ilha Graciosa (3) como 
para a ilha Terceira (19) (GRÁFICO 4A). Relativamente à 
idade, distribuem-se maioritariamente, e de forma ho-
mogénea, entre as faixas etárias 25-50 anos e 51-75 
anos (GRÁFICO 4B).

GRÁFICO 3  ||  Percentagem da amostragem total de inquéritos realizados 
aos artesãos, selecionados previamente, cuja atividade artesanal se 
enquadrava nos objetivos deste diagnóstico, nas ilhas Graciosa (GRA) e 
Terceira (TER).

GRÁFICO 4  ||  Caraterização dos artesãos selecionados das ilhas Graciosa (GRA) e Terceira (TER), quanto ao sexo (A): onde M se refere ao masculino e F se 
refere ao feminino; e faixa etária (B).
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Relativamente à escolaridade, a maioria dos artesãos 
da ilha Graciosa tem o 2º ciclo enquanto, na ilha Terceira, 
a grande fatia apresenta o secundário (GRÁFICO 5).

Os inquéritos por questionário realizados aos ar-
tesãos selecionados resultaram na listagem das ma-
térias-primas endógenas da região, utilizadas no ar-
tesanato das ilhas Graciosa e Terceira (TABELA 4). Cerca 
de 77 matérias-primas são usadas no fabrico de peças 
artesanais ou na confeção de bens alimentares. Estas 
matérias-primas foram agrupadas em diferentes ca-
tegorias, tais como: florestal (madeiras: 28 espécies 
identificadas pelo nome comum); outros elementos 
vegetais (7, exemplos: espadana, vimes, etc.); agri-
cultura (19, exemplos: ervas aromáticas e farinha de 
trigo); apicultura (ceras e mel); hortifruticultura (16, 
exemplos: araçá, tomate-capucho, etc.); produtos da 
pecuária (leite e derivados, e ovos) e subprodutos da 
pecuária (3, exemplos: lã, chifres, etc.). Destas 77 ma-
térias-primas listadas, os artesãos da ilha Graciosa 
apenas utilizam sete, sendo a maioria (75) utilizada 
para produções artesanais na ilha Terceira (TABELA 4).

GRÁFICO 5  ||  Caracterização dos artesãos selecionados, das ilhas Graciosa 
(GRA) e Terceira (TER), quanto à escolaridade (sd: sem dados).

CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS GRA TER

FLORESTAL
Acácia - x
Álamo-negro ou choupo-negro ou faia-preta - x
Amoreira - x
Araçaleiro - x
Árvore-do-paraíso - x
Buxo - x
Camélia ou roseira do Japão - x
Carrasco - x
Carvalho - x
Castanheiro ou castanho - x
Cedro-do-Buçaco - x
Cedro-fino - x
Cedro-do-mato - x
Criptoméria - x
Eucalipto - x
Faia-da-Holanda ou bânsia - x
Faia-da-terra - x
Incenso ou faia-do-norte - x

(CONTINUA)

TABELA 4  ||  Listagem das matérias-primas, endógenas dos Açores, utilizadas no artesanato das ilhas Graciosa (GRA) e Terceira (TER) e diagnosticadas pelos 
questionários dirigidos aos artesãos destas duas ilhas (x indica a presença).
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CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS GRA TER

Louro - x
Metrosidero ou árvore-de-fogo - x
Negrito - x
Nespereira - x
Nogueira - x
Pau-branco - x
Pinheiro-bravo - x
Plátano - x
Roseira ou giesta - x
Vinhático ou louro mata-cabras - x

28 0 28

OUTROS
ELEMENTOS 
VEGETAIS

Espadana - x
Junco - x
Folha de milho - x
Linho - x
Sementes lágrima de Nossa Senhora - x
Trigo (palha) - x
Vimes - x

7 0 7

AGRICULTURA
Açaflor - x
Alecrim - x
Cidreira - x
Dente de leão - x
Erva-príncipe - x
Flor-sálvia - x
Lúcia-lima - x
Macela - x
Manjericão - x
Menta chocolate - x
Milefólio - x
Nêveda - x
Orégão - x
Sálvia - x
Tília - x
Tomilho - x
Tomilho-limão - x
Açúcar (beterraba) x x
Trigo (farinha) x x

19 2 19

(CONTINUA)
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De entre as diferentes categorias referenciadas, a 
que apresenta maior diversidade de matérias-primas é 
relativa à área florestal (madeiras). Nas seguintes fotos, 
fica o registo de exemplares de espécies de madeiras 
endógenas da região, conhecidas na serraria do Mes-
tre José Isolino, nas Fontinhas, Ilha Terceira (FIGURA 3).

A cultura dos vimes, do artesão José Pereira dos 
Biscoitos, também foi registada (FIGURA 4). Na primeira 
e segunda figura pode-se observar a planta do vime. 
Esta, depois de colhida, tem que passar por diversas 
etapas (exemplo cozimento, descasca, etc.) para en-

tão ficar pronta a utilizar na arte da cestaria (FIGURA 4C). 
Na figura 4C é possível observar algumas, das muitas, 
peças de cestaria elaboradas com os elementos ve-
getais (vimes) pelo Sr. José Pereira.

Relativamente à questão “Que quantidade de ma-
téria-prima costuma consumir por ano?”, de entre as 
respostas numéricas obtidas, os artesãos graciosen-
ses necessitam, anualmente, de matérias-primas em 
quantidades superiores a 1.500 (kg ou dúzias) (GRÁFICO 
6) sendo as principais, açúcar, farinha e ovos. Quan-
to às matérias-primas utilizadas no artesanato da ilha 

CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS GRA TER

APICULTURA
Cera de abelha - x

Mel - x

2 0 2

HORTIFRUTICULTURA
Abóbora - x
Araçá - x
Cebola - x
Figo - x
Framboesa - x
Limão x x
Maçã - x
Malagueta - x
Meloa - x
Morango - x
Nêspera - x
Pimento - x
Tomarilho - x
Tomate-capucho - x
Tomate-hortícola - x
Uva branca - x

16 1 16

PRODUTOS 
DA PECUÁRIA

Leite e derivados x x
Ovos x x

2 2 2

SUBPRODUTOS 
DA PECUÁRIA

Banha x -
Chifre de vaca/boi x -
Lã natural - x

3 2 1

TOTAL 77 7 75



35DIAGNÓSTICO DAS MATÉRIAS-PRIMAS COM POTENCIAL ECONÓMICO PARA O ARTESANATO DAS ILHAS GRACIOSA E TERCEIRA

FIGURA 3  ||  Registo da visita à serraria do Mestre José Isolino, nas Fontinhas. São apresentadas algumas das espécies de madeira que ainda é possível 
encontrar na ilha Terceira: A) amostra de amoreira (nome comum); B) amostra de carrasco (nome comum); C) amostra de roseira ou giesta (nome comum).

FIGURA 4  ||  Registo da visita ao artesão Sr. José Pereira dos Biscoitos. A) vimes a serem demolhados; B) vimes prontos a serem trabalhados; C) peças 
artesanais elaboradas com os vimes demonstrando a arte da cestaria.

B

A

B

A

C

C
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Terceira, cinco artesãos indicaram uma necessidade 
anual inferior a 10 (unidades ou kg) relativas às ma-
térias-primas: lã, sementes Coix lacryma-jobi, ervas 
aromáticas, e madeira. As maiores quantidades, atin-
gindo mais de 1.500 (unidades ou litros ou kg), foram 
apontadas por quatro artesãos (GRÁFICO 6) e dizem 
respeito às matérias-primas: açúcar, fruta, leite, e vi-
mes. Contudo, a maior fatia dos artesãos apresenta 
um consumo entre 10-50 (unidades ou litros ou kg), 
sendo o maior consumo registado na atividade arte-
sanal “arte de trabalhar a madeira”. Muitas respostas 
a esta questão ficaram por determinar; de ambas as 
ilhas cerca de 14 artesãos não tinham conhecimento/
registo do seu consumo em matérias-primas (GRÁFICO 
6). Esta falta de conhecimento ou controlo do que se 
consome é generalizada àqueles artesãos que não 
possuem uma produção continuada, que fazem con-
forme as encomendas ou conforme a disponibilidade, 
é exemplo a arte de trabalhar a madeira. Pelo contrá-
rio, a área da confeção de produtos alimentares já é 
mais previsível e constante, e neste campo os arte-
sãos tiveram mais facilidades em indicar quantidades 
precisas de consumo das suas matérias-primas.

Relativamente à questão “Como adquire cada ma-

téria-prima?”, a maioria dos artesãos (GRA: 75% e TER: 
53%) compra as matérias-primas de que necessita 
para desenvolver o seu trabalho (GRÁFICO 7). As sete ma-
térias-primas listadas para a ilha Graciosa, exceto as 
duas correspondentes à agricultura, são produzidas na 
própria ilha (limão, ovos, leite, banha e chifres). Quan-
to às matérias-primas utilizadas no artesanato da ilha 
Terceira, das 75 diagnosticadas apenas duas não são 
produzidas na própria ilha, são nomeadamente açú-
car e ovos. Na ilha Graciosa, existe produção de ovos 
mas não de farinha de trigo. O açúcar regional provém 
de São Miguel. A farinha de trigo ainda é transformada 
na região (Terceira e São Miguel) no entanto, já não 
existe qualquer produção de farinha de milho.

Quando inquiridos relativamente à dificuldade em 
adquirir as matérias-primas, todos os artesãos gra-
ciosenses e 78% dos terceirenses indicaram não ter 
maiores dificuldades. Cerca de 9% dos artesãos da 
Terceira indicaram sentir, por vezes, dificuldade na 
aquisição de algumas matérias-primas (exemplos: 
frutas como nêspera, araçá, uva branca ou madeira 
de metrosidero) enquanto 13% afirmaram ter dificul-
dades em adquirir algumas madeiras (exemplos: car-
rasco, carvalho e castanho) (GRÁFICO 8).

GRÁFICO 6  || Registo do consumo anual de matérias-primas pelos artesãos 
selecionados, das ilhas Graciosa (GRA) e Terceira (TER), relativamente à 
questão número 2 - “Que quantidade de matéria-prima costuma consumir 
por ano?”. (NS: não sabe).

GRÁFICO 7 || Registo do modo de aquisição das matérias-primas pelos 
artesãos selecionados, da Ilha Graciosa (GRA) e ilha Terceira (TER), 
relativamente à questão número 3 - “Como adquire cada matéria-prima?”.
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6.3.2. PRODUTORES E/OU TRANSFORMADORES
DAS MATÉRIAS-PRIMAS
As matérias-primas diagnosticadas junto dos ar-

tesãos (GRA: 7 e TER: 75), cuja produção ocorre na 
região, são produzidas por duas empresas graciosen-
ses e 30 empresas/cooperativas/associações tercei-
renses (TABELA 5).

No Gráfico 9, estão projetadas as produções 
anuais das matérias-primas, diagnosticadas junto dos 
artesãos, pelos produtores inquiridos.

Na ilha Graciosa, na categoria “produção e confe-
ção artesanal de bens alimentares” as matérias-pri-
mas, leite e derivados, são produzidas pela Pronicol 
– Produtos Lácteos, S.A., com uma transformação 
anual de 8.000.000 litros (leite), e os ovos pela AviGra-
ciosa, com uma produção anual de 500.000 unidades 
(GRÁFICO 9).

Na ilha Terceira, as 75 matérias-primas diagnosti-
cadas apresentam valores de produção mais variados 
e dispersos do que na ilha Graciosa (GRÁFICO 9). A pro-
dução de madeiras foi averiguada junto das serrarias 
da ilha. Foi registada uma produção/transformação de 
madeiras variando de 1.000.000 a 3.654.000 kg por ano. 

Quanto a “outros elementos vegetais”, de cinco pro-
dutores quatro são os próprios artesãos, que produ-
zem quantidades para atender apenas as suas neces-
sidades. O restante produtor (não artesão) dispõe de 
culturas de vimes que acaba por escoar para o artesão 
de cestaria, Sr. José Pereira. Os vimes são os elementos 
vegetais com maior produção registada na ilha, atinge 
as 80.000 unidades por ano, enquanto a palha de trigo, 
o linho e as sementes lágrima de Nossa Senhora (Coix 
lacryma-jobi) são culturas produzidas em pequena es-
cala (4 a 50 kg/ano). A folha de milho utilizada em pro-
duções artesanais provém do milho-grão. De acordo 

GRÁFICO 8 || Registo da dificuldade em adquirir as matérias-primas 
pelos artesãos selecionados, da Ilha Graciosa (GRA) e ilha Terceira (TER), 
relativamente à questão número 4 - “Tem dificuldade em adquirir alguma 
matéria-prima?”.

TABELA 5  ||  Número de produtores e/ou transformadores, das matérias-
primas diagnosticadas, inquiridos por questionário nas ilhas Graciosa (GRA) 
e Terceira (TER).

CATEGORIAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS GRA TER

Florestal - 5
Outros elementos vegetais - 5
Agricultura - 2
Apicultura - 6
Hortifruticultura - 9
Produtos da pecuária 2 1
Subprodutos da pecuária - 2

TOTAL 2 30

GRÁFICO 9  ||  Registo da produção anual das matérias-primas, diagnostica-
das junto dos artesãos, pelos produtores inquiridos.
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com o SREA, na ilha Terceira foram cultivados, em 2016, 
4,5 ha de milho-grão rendendo 11,3 toneladas de pro-
dução. Na ilha Terceira, apesar de haver apenas uma 
artesã que ainda desenvolve algum trabalho com a fo-
lha de milho, a mesma indicou que esta matéria-prima 
já não está tão disponível como em outros tempos. Os 
restantes elementos vegetais referenciados (espadana 
e junco) provém de culturas espontâneas, de plantas 
que surgem naturalmente no meio ambiente, não exis-
te propriamente quem se dedique à sua produção.

As matérias-primas da categoria agricultura (fa-
rinha de trigo, açúcar e ervas aromáticas) não são 
todas produzidas na ilha. A farinha de trigo é trans-
formada na única moagem da ilha – Moagem Tercei-
rense – contudo, o trigo é importado. Já não existe, na 
ilha, produção de trigo para transformação em farinha. 
Pelo contrário, o milho-grão é produzido na ilha mas 
em pequenas quantidades, e não é encaminhado para 
a empresa de moagem para transformação em fari-
nha. Nos últimos anos, a produção de milho Zea mays 
L. (milho com principal destino a transformação em 
farinha para consumo humano) tem vindo a ser, cada 
vez mais, substituída pela produção de milho silagem 
(milho destinado ao consumo animal). Isto porque, o 
motor da economia dos Açores é a pecuária, e neste 
sentido a SAU é, como apresentado no ponto 4, maio-
ritariamente ocupada por pastagens permanentes 
(>80%) e as maiores produções são direcionadas à 
alimentação dos animais (milho silagem por ser mais 
rentável). Com isto, e de acordo com os docentes da 
Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente (Uni-
versidade dos Açores), Professor Doutor David Horta 
Lopes e Professor Doutor Paulo Monjardino (comu-
nicação pessoal, dezembro 2017), deixando de haver 
terras disponíveis para a produção de milho Zea mays 
L., a transformação em farinha, deixou der ser viável 
devido à falta de competitividade da sua produção, 
pela pequena dimensão do arquipélago, não fazen-
do frente às farinhas importadas a preços substan-
cialmente mais baixos. A produção de açúcar ainda 
ocorre na região, sendo a ilha de São Miguel, através 
da SINAGA – Sociedade de Indústrias Agrícolas Aço-
rianas S.A., a única responsável por esta produção. 
Contudo, a produção e transformação de beterraba 
tem diminuído nos últimos anos, e atualmente já se 
verifica alguma importação de açúcar a granel para 
ser empacotado e comercializado pela SINAGA. A 
restante matéria-prima da categoria “agricultura” – 

ervas aromáticas – são produzidas pela própria artesã 
cuja produção anual é cerca de 500 embalagens (com 
aproximadamente 10 gramas cada).

Na apicultura, foram inquiridos quatro apicultores 
(associados da AAIT – Associação Agrícola da Ilha 
Terceira), cuja produção varia de 120 a 900 kg anuais, 
e a cooperativa FRUTER – Cooperativa de Hortofruti-
cultores da Ilha Terceira, CRL, que recebe anualmente 
cerca de 4.000 kg de mel dos seus associados. O mel 
dos Açores é um mel obtido principalmente a partir 
dos néctares de incenso, trevo branco e multiflora 
(dominante). Este mel tem qualidade e características 
únicas, resultado da flora especial e das condições 
edafo-climáticas destas ilhas atlânticas (Paulo Miran-
da, comunicação pessoal, 13 outubro 2016). A FRU-
TER e a AAIT têm promovido a excelência do mel da 
ilha Terceira, pela “transformação” nas suas melarias 
e posterior comercialização com marca “FRUTER” 
(galardoado a nível nacional) e “M: o Nosso Mel para 
si”, respetivamente, ambos certificados pela Marca 
Açores.

Na hortifruticultura foram inquiridos 10 produtores, 
indicando uma produção anual de 5 a 8.000 kg, am-
bos relativamente à cultura de limões. No entanto, a 
maior produção foi registada pela FRUTER (9.386 kg) 
através dos diversos cooperantes. A fruta registada 
com a segunda maior produção é a maçã, atingindo 
os 3.000 kg por ano. 

Por último, os produtos da pecuária (leite e deri-
vados; e ovos) e subprodutos da pecuária (lã) foram 
diagnosticados junto dos maiores produtores das 
ilhas. Da produção total, o valor máximo registado é 
relativo à produção de leite, atingindo anualmente 
156.000.000 litros de leite e derivados. A lã é um sub-
produto da ovinocultura que está a ser desvaloriza-
da no artesanato; pouquíssimos artesãos recorrem a 
esta matéria-prima natural, ao invés, compram-na já 
transformada em fio, pronta a ser utilizada alegando 
que desta forma o preço do produto final é mais em 
conta e facilmente escoado4. Foram inquiridos os dois 
maiores produtores de ovinos da ilha Terceira. Dois re-
banhos de, aproximadamente, cinco dezenas de ani-
mais cada, produzem cerca de 200 kg de lã anualmen-
te (3-5 kg lã/cabeça). Infelizmente, a lã proveniente 
destas tosquias acaba por ser deitada no lixo porque 
não há quem a queira trabalhar nem são conhecidas 
oportunidades de exportação5. Quanto aos restantes 
subprodutos da pecuária, a banha e os chifres, são 
adquiridos em qualquer talho/salsicharia e mata-
douro, respetivamente. Os artesãos que trabalhem 
o osso e/ou chifre e que estejam inscritos no CRAA 

4 Feedback obtido junto da artesã (tecedeira) Eduarda Vieira.
5 Feedback obtido junto do ovinocultor inquirido.
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adquirem facilmente estas matérias-primas junto dos 
matadouros, necessitando apenas de apresentar uma 
declaração emitida pelo CRAA. Neste sentido, estas 
matérias-primas não foram alvo de pesquisa quanto 
à produção, por serem subprodutos de outras ativida-
des principais e por serem de fácil aquisição.

O consumo, pelos artesãos, das matérias-primas 
produzidas nas ilhas Graciosa e Terceira, representa 
menos de 10% dos registos da produção total. É ex-
ceção, a área “outros elementos vegetais”, cuja pro-
dução das matérias-primas ocorre principalmente 
pelos próprios artesãos e neste sentido, é produzido a 
quantidade necessária a ser trabalhada.

6.4. POTENCIALIDADE DAS 
MATÉRIAS-PRIMAS DIAGNOSTICADAS
Nesta secção é apresentada a análise SWOT rela-

tiva às matérias-primas utilizadas no artesanato das 
ilhas Graciosa e Terceira. Os fatores internos e exter-
nos, que mais afetam a produção das matérias-primas, 
são apresentados de acordo com os dados obtidos 
dos inquéritos aos produtores das respetivas maté-
rias-primas. Dado o elevado número de matérias-pri-
mas incluídas nas categorias florestal e hortifruticul-
tura, a análise SWOT é apresentada na generalidade 
da categoria e não por matéria-prima específica.

 
6.4.1. FLORESTAL
6.4.1.1. MADEIRAS
O mercado de venda das madeiras conheceu o seu 

auge após o sismo de 80, onde se verificou uma enor-
me procura deste tipo de matéria-prima para a recons-
trução de muitas habitações, principalmente com os 
apoios governamentais destinados à recuperação de 
moradias. Atualmente, a procura por este tipo de maté-
ria-prima é substancialmente menor, devido à prolifera-
ção dos alumínios e outros materiais. A diminuição da 
procura também se deve ao aumento de mercados de 
carpintaria, nacional e internacional, aqui nos Açores. 
Recheios de habitações passaram a ser de materiais 
compostos prensados em detrimento da madeira natu-
ral. A ameaça das térmitas têm levado muitos proprie-
tários há substituição das madeiras por metal, de forma 
a garantir a integridade da estrutura habitacional.

No panorama geral, no setor de produção de ma-
deira, dada a oferta de oportunidades nos apoios à 
florestação, há a destacar o facto negativo que ape-
nas uma fração muito reduzida de produtores é que 
usufruem de algum tipo de apoio. O fator comodismo, 
senão mesmo já a conformidade com a situação atual 

deste tipo de mercado, face ao elevado custo da mão-
-de-obra e a pouca procura, faz perspetivar um futuro 
pouco risonho. Apesar desta situação, alguns mos-
tram-se interessados em protocolar com os artesãos 
e demonstram interesse em aumentar a produção, 
caso efetivamente se verifique um aumento da pro-
cura. No entanto, existem alguns pontos fracos que 
poderão impedir o aumento da produção. De acordo 
com os produtores, existe dificuldade em adquirir ter-
ra disponível para a plantação. Esta situação prova-
velmente deve-se ao facto de a maioria dos terrenos, 
com maior capacidade produtiva, estarem atualmente 
capacitados para a produção de bovinos (de carne e 
de leite). Outra oportunidade consiste na adesão ao 
selo “Marca Açores - Florestas”, garantindo que os 
produtos de madeira com origem nos Açores são 
obtidos de forma sustentável com respeito pela na-
tureza (provenientes de povoamentos florestais bem 
geridos, em que o corte é seguido de plantação) sen-
do, por isso, mais uma ferramenta para os produtores 
florestais açorianos valorizarem os seus produtos e 
conseguirem entrar em novos mercados.

Neste tipo de indústria, trabalhar com madeiras 
resultam resíduos que, independentemente da sua 
dimensão, poderão ser reciclados ou ter outros des-
tinos que não o da incineração. Alguns artesãos indi-
caram aproveitar desperdícios de carpintarias, neste 
caso fala-se de madeiras de pequenas dimensões. 

No quadro 1 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima madeira.
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QUADRO 1  ||  Análise SWOT da matéria-prima madeira

FORÇAS FRAQUEZAS

• A maioria dos produtores dedica mais de 75% 
do seu tempo à produção e/ou transformação 
de madeiras;
• Interesse em aumentar a produção;
• Interesse em protocolar com artesãos venda 
das suas matérias-primas;
• Encaminhamento de desperdícios para 
artesãos para produção de pequenas peças 
artesanais.

• Produtores (80%) com idade ≥55 anos;
• Poucos produtores reconhecem o mercado 
“artesãos” e que destino dão às madeiras;
• Dificuldade em admitir mão-de-obra 
competente;
• Falta de capital;
• Falta de espaço e terrenos bons para a 
plantação;
• Poucos usufruem de programas de apoio 
(exemplo: Competir +: subsistema de incentivos 
para a internacionalização).
• Comodismo;
• Necessidade de mais apoio de marketing;
• Venda dos produtos aos consumidores finais 
por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Revalorização da madeira (novas habitações; 
restauração do património cultural);
• Inovação na maquinaria;
• Existência de apoios, tais como:

> PRORURAL+ (M08) - Investimentos no 
desenvolvimento das zonas florestais e na 
melhoria da viabilidade das florestas:

8.1. Florestação e criação de zonas 
arborizadas;
8.2. Criação e manutenção de sistemas 
agroflorestais;
8.5. Investimento para a melhoria da 
resiliência e do valor ambiental das florestas;
8.6. Investimento em novas tecnologias e na 
transformação e comercialização de produtos 
florestais;

> PRORURAL+ (M15) - Serviços 
silvoambientais e climáticos e conservação 
das florestas:

15.1. Pagamentos de compromissos 
silvoambientais e climáticos;
15.2. Apoio à conservação de recursos 
genéticos florestais.

> Marca Açores - Florestas;
> Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Desvalorização da madeira face a outras 
matérias-primas;
• Importação de recheios de habitação;
• Térmitas;
• Fatores climáticos.
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6.4.2. OUTROS ELEMENTOS VEGETAIS
Os produtores das matérias-primas linho, vimes, 

palha de trigo e sementes lágrima de Nossa Senho-
ra (Coix lacryma-jobi) são, na sua maioria (quatro), os 
respetivos artesãos. Neste sentido, a matéria-prima é 
produzida para atender às necessidades de cada um, 
de acordo com a atividade artesanal que desempe-
nham.

As matérias-primas, espadana e junco, não fo-
ram submetidas ao questionário dos produtores por 
serem culturas espontâneas, ou seja, não existe ne-
nhum produtor que plante espadana ou junco, estas 
plantas surgem naturalmente na natureza. E uma vez 
que o seu consumo, por parte dos artesãos, é mínimo 
então não haverá certamente escassez dessas maté-
rias-primas.
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6.4.2.1. LINHO
O linho é uma cultura que já teve grande expres-

são na Ilha Terceira contudo, atualmente, já ninguém 
o produz com intuito de transformação. Neste diag-
nóstico, apenas está registado como produtor de 
linho o Azorlinho – projeto de empreendedorismo 
social que visa recuperar a cultura e transformação 
do linho. No entanto, este projeto ainda se encontra 
numa fase embrionária do seu desenvolvimento mas 
as promotoras já experimentaram o cultivo desta 
planta, em 2015 e 2016, e relativamente a essa eta-
pa, aparentemente, a cultura demonstrou ser viável. 
Sendo este um projeto desenvolvido em regime de 
voluntariado e em part-time, o tempo dedicado é infe-
rior a 25%. O Azorlinho, até ao momento, não dispõe 
de receitas pois o estado atual da produção desta 
cultura é inexistente. Dadas as atuais circunstâncias 
do produtor face às exigências de enquadramen-
to de programas de apoio para recursos humanos, 
este não reúne efetivamente as condições mínimas 
para os obter. No entanto, caso houvesse apoios 
especiais para recursos humanos, algum apoio téc-
nico e a nível de marketing poder-se-ia aumentar a 
competitividade da produção e transformação de li-
nho, contudo esta área carece ainda de um estudo 
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de viabilidade económica. O apoio técnico poderá 
ser correspondido recorrendo ao quadro de apoios 
disponíveis no que concerne a serviços técnicos de 
aconselhamento e acompanhamento.

O linho é uma planta que produz sementes (linha-
ça) e fibras naturais de elevada qualidade. A linhaça é 
aproveitada para a alimentação humana e é conheci-
da como promotora de benefícios medicinais.

De forma a rentabilizar ao máximo este tipo de ati-
vidade – transformação de fibras vegetais em fibras 
têxteis – e os utensílios associados, sugere-se que, 
além da transformação do linho, possam ser também 
transformadas outras fibras naturais/ecológicas, tais 
como: bananeira, espadana, etc..

No quadro 2 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima linho.

QUADRO 2  ||  Análise SWOT da matéria-prima linho

FORÇAS FRAQUEZAS

• Vontade de impedir que se extinga uma 
cultura que marcou a história dos Açores;
• Vontade de criar uma cooperativa social;
• Usufruto de apoio técnico decorrente de 
concursos de empreendedorismo (nacional e 
regional);
• Usufruto de apoio financeiro decorrente de 
candidatura à Direção Regional da Cultura para 
um projeto cultural com interesse relevante 
para a preservação, valorização, promoção e 
divulgação Cultural da Região Autónoma dos 
Açores;
• Interesse em aumentar a produção;
• Interesse em protocolar com artesãos.

• Dedicação inferior a 25% do tempo;
• Pouco capital (instalações, utensílios, etc.);
• Falta de capital para contratação de recursos 
humanos;
• Necessidade de maior apoio técnico;
• Necessidade de maior apoio de marketing.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Apostar noutras fibras vegetais (ex. 
bananeira);
• Existência de apoios, tais como:

- Apoios à contratação de recursos humanos 
através da Agência para Qualificação, 
Emprego e Trabalho da Terceira;
- Marca Açores;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Inexistência de produtores;
• Elevada concorrência das fibras importadas 
(fibras mais baratas);
• Fatores climáticos.
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6.4.2.2. VIMES
A produção de vimes ocorre, em parte (50%), pelo 

próprio artesão. De acordo com dados obtidos, é pos-
sível aumentar a produção de vimes, no entanto não 
há mercado nem poder de compra para justificar o au-
mento da produção. Além do mais, para se aumentar 
a produção seria necessário obter solos de qualidade, 
que de momento tal não acontece. Apenas parte dos 
produtores é que está interessada em protocolar com 
os artesãos. 

A ameaça à produção de vimes é relativa aos pro-
blemas fitossanitários que afetam a cultura e que pode-
rão efetivamente ser mitigados recorrendo ao quadro 
de apoios disponíveis no que concerne a serviços téc-
nicos de aconselhamento e acompanhamento. Nesta 
situação, e atendendo à dimensão económica da pro-
dução, fará mais sentido que este tipo de candidatura 
a apoios tenha origem numa associação agrícola e que 
contemple este tipo de matéria-prima no seu plano de 
ação. O elevado tempo de dedicação à produção deste 
tipo de matéria-prima bem como o usufruto de subsí-
dios gerais à produção, revela-se uma preocupação 
para uma produção sustentável. Outras ameaças são 
relativas à pouca procura por esta matéria-prima, em 
parte provavelmente pela falta de inovação nas peças 
apresentadas; ao envelhecimento dos artesãos deste 
tipo de atividade (cestaria) e à falta de interesse, por 
parte dos mais novos, em manter este tipo de cultura 

antiga – propiciando aqui uma ameaça de se extinguir 
um ofício tradicional açoriano. Contudo, com o aumen-
to do turismo poderá aqui abrir-se novas oportunida-
des de negócio para a cestaria – apostando na produ-
ção de peças de tamanhos fáceis de transportar – e 
consequentemente para a cultura dos vimes.

No quadro 3 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima vimes.

QUADRO 3  ||  Análise SWOT da matéria-prima vimes

FORÇAS FRAQUEZAS

• A maioria dos produtores dedica mais de 75% 
do seu tempo à produção de vimes;
• Produtor e artesão (50%);
• Tem conhecimento do mercado “artesãos”;
• Possibilidade de aumentar a produção.

• Produtores com idade ≥55 anos;
• Diminuição da produção com o avançar da 
idade;
• Inexistência de solos de qualidade;
• Produção apenas para auto-consumo;
• Pouca inovação nas peças produzidas;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Existência de apoios, tais como:

- Marca Açores;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Desinteresse dos mais novos em preservar 
estas culturas antigas pela aprendizagem deste 
saber-fazer;
• Problemas fitossanitários;
• Fatores climáticos.
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6.4.2.3. PALHA DE TRIGO E FOLHA DE MILHO
O trigo é, atualmente, produzido exclusivamente 

para a obtenção da palha, já a folha de milho é um 
subproduto da cultura do milho-grão, cuja principal 
função é aproveitar as maçarocas para a alimentação 
humana e/ou animal bem como a restante planta para 
consumo animal. 

De acordo com a produtora/artesã, a produção da 
palha de trigo em si não abrange grandes pontos ne-
gativos, a principal desvantagem da produção desta 
matéria-prima, tem a ver com a posterior disponibili-
dade em transformar a palha. A artesã apenas labora 
em regime de part-time (dedicação inferior a 25% do 
tempo) pois a baixa rentabilidade deste tipo de pro-
dução não justifica um maior investimento de tempo, 
nem que esta atividade prevaleça sobre a sua princi-
pal fonte de rendimento. No entanto, admite a pos-
sibilidade de aumentar a produção e em protocolar 
com artesãos desde que efetivamente se traduza num 
incremento de rendimento. Tal como sucede com a 
maioria das culturas agrícolas, esta também é vulne-
rável a fatores climáticos e a problemas fitossanitários. 
Estes poderão ser mitigados recorrendo ao quadro de 
apoios disponíveis no que concerne a serviços técni-
cos de aconselhamento e acompanhamento. Dada a 
expressão económica da produção, fará mais sentido 
que este tipo de candidatura a apoios tenha origem 

numa associação agrícola e que contemple este tipo 
de matéria-prima no seu plano de ação.

Relativamente à cultura do milho, a artesã que 
trabalha com as respetivas folhas indicou que esta 
matéria-prima está a ficar com o passar dos anos me-
nos disponível, provavelmente devido à sua, cada vez 
maior, substituição pelo milho silagem.

No quadro 4 estão evidenciadas, de forma resumi-
da, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da 
produção da matéria-prima palha de trigo.

QUADRO 4  ||  Análise SWOT da matéria-prima palha de trigo e folha de milho.

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtora com idade ≤55 anos;
• Produtora e artesã;
• Subprodutos (folha de milho) aproveitáveis 
para artesanato;
• Interesse em aumentar a produção;
• Interesse em protocolar com artesãos venda 
das suas matérias-primas;

• Dedicação inferior a 25% do tempo;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Criar marca própria;
• Apostar noutras palhas (ex. centeio);
• Existência de apoios, tais como:

- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Fatores climáticos;
• Pragas e doenças;
• Desinteresse dos mais novos em preservar 
estas culturas antigas pela aprendizagem deste 
saber-fazer;
• Milho-grão é cada vez mais substituído por 
milho-silagem.
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6.4.2.4. SEMENTES LÁGRIMA DE NOSSA SENHORA
A produção de Coix lacryma-jobi tem como prin-

cipal objetivo o aproveitamento das sementes, mais 
conhecidas por sementes lágrima de Nossa Senhora, 
para elaboração de terços, peças de bijuteria, entre 
outros. Esta planta, de carácter ornamental, é produzi-
da por duas artesãs em regime de part-time, pelo que 
se traduz numa dedicação inferior a 25% do tempo. 
Este tipo de situação decorre como resultado da baixa 
procura por este tipo de material. Uma das produtoras 
aponta que, havendo apoio ao nível do marketing, po-
deria aumentar a competitividade desta matéria-pri-
ma. Há interesse em aumentar a produção e proto-
colar com artesãos, incrementando assim a rede de 
contatos. A crise económica foi mencionada como 
uma ameaça num futuro próximo, uma vez que esta 
afeta o poder de compra dos clientes de produções 
artesanais, e consequentemente a procura por esta 
matéria-prima.
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Esta planta, tal como a maioria das culturas, poderá 
ser vulnerável a fatores climáticos e a problemas fitos-
sanitários. Estes poderão ser mitigados recorrendo ao 
quadro de apoios disponíveis no que concerne a servi-
ços técnicos de aconselhamento e acompanhamento. 
Dada a expressão económica da produção, fará mais 
sentido que este tipo de candidatura a apoios tenha 
origem numa associação agrícola, e que contemple 
este tipo de matéria-prima no seu plano de ação.

É de realçar que esta espécie não é nativa dos 
Açores, e neste sentido o seu estabelecimento local 
deve ser primeiramente analisado relativamente à ca-
pacidade invasora da espécie.

No quadro 5 estão evidenciadas as forças, fraque-

zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima sementes lágrima de Nossa Senhora.

Além do trabalho com todos estes elementos ve-
getais o uso de outras matérias-primas, provenientes 
também de culturas vegetais (por exemplo: palha de 
centeio, miolo de figueira, folha de dragoeiro, bambu 
e fibras de bananeira.), poderiam ser potencializados 
em trabalhos artesanais. Todas estas matérias-pri-
mas, exceto a fibra de bananeira, são exploradas nou-
tras ilhas da região e no caso da fibra de bananeira, 
esta já é explorada na ilha da Madeira. A utilização de 
diferentes matérias-primas contribuiria para a diver-
sificação das culturas e rentabilização deste tipo de 
atividade artesanal.

QUADRO 5  ||  Análise SWOT da matéria-prima sementes lágrima de Nossa Senhora

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtoras com idade ≤55 anos;
• Produtoras e artesãs;
• Interesse em aumentar a produção;
• Interesse em protocolar com outros artesãos 
venda das suas matérias-primas;

• Dedicação inferior a 25% do tempo;
• Necessidade de maior apoio em marketing;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Existência de apoios, tais como:

- POSEI - Ajuda à produção de hortofrutícolas, 
flores de corte e plantas ornamentais; 
- Marca Açores;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Fatores climáticos;
• Pragas e doenças;
• Tornar-se invasora;
• Crise económica.
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6.4.3. AGRICULTURA
6.4.3.1. ERVAS AROMÁTICAS
As ervas aromáticas – açaflor, alecrim, cidreira, 

dente-de-leão, erva-príncipe, flor-sálvia, lúcia-lima, 
macela, manjericão, menta-chocolate, milefólio, nêve-
da, orégão, sálvia, tília, tomilho e tomilho-limão – são 
produzidas pela própria artesã em regime biológico. 
Esta desenvolve a atividade artesanal em part-time 
dedicando menos de 25% do seu tempo à produção 
e preparação das ervas aromáticas. Atualmente, a di-
mensão de mercado deste produto compreende ape-
nas uma ilha, no entanto existe interesse em aumentar 
a produção, caso efetivamente se verifique o aumento 
da procura, e expandir a comercialização para outras 
ilhas. Também teria interesse em protocolar com ou-
tros artesãos a venda destas matérias-primas. A pro-
dutora aponta que havendo mais apoio ao nível do 
marketing, poderia aumentar a competitividade des-
tas ervas aromáticas biológicas. A oportunidade de 
adesão à Marca Açores seria uma forma de divulgar o 
produto, e criar condições para a disponibilização de 

ervas aromáticas em mercados estrangeiros, com o 
selo de qualidade Açores.

As ameaças apresentadas para esta matéria-pri-
ma são referentes aos fatores climáticos e problemas 
fitossanitários, à crise económica, bem como à di-
minuição do poder de compra dos potenciais clien-
tes. Estas últimas poderão ser mitigadas recorrendo 
ao quadro de apoios disponíveis, no que concerne a 
serviços técnicos de aconselhamento e acompanha-
mento. Dada a expressão económica, ainda muito di-
minuta deste tipo de produto, fará mais sentido que 
este tipo de candidatura a apoios tenha origem numa 
associação agrícola e que contemple este tipo de ma-
téria-prima no seu plano de ação.

No quadro 6 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima ervas aromáticas.

QUADRO 6  ||  Análise SWOT da matéria-prima ervas aromáticas

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtora com idade ≤55 anos;
• Produtora e artesã;
• Produto biológico;
• Interesse em protocolar com outros artesãos;
• Interesse em aumentar a produção;
• Interesse em expandir a comercialização a 
outras ilhas;
• Venda direta dos seus produtos aos 
consumidores.

• Dedicação inferior a 25% do tempo;
• Necessidade de maior apoio em marketing.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Estratégias prioritárias do RIS3 Açores 
- diversificação da agricultura, pecuária e 
agroindústria e desenvolvimento do turismo;
• Aumento do turismo;
• Existência de apoios, tais como:

- Competir + - subsistema de incentivos para 
a internacionalização;
- Marca Açores;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Fatores climáticos;
• Problemas fitossanitários das culturas;
• Crise económica.
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6.4.3.2. FARINHA DE TRIGO
Na ilha Terceira, a farinha de trigo é produzida 

pela Moagem Terceirense a partir de trigo importa-
do. De acordo com o gestor de produção, a oferta da 
empresa é adequada à procura no entanto, admite 
que é possível aumentar a produção e estão interes-
sados em protocolar com os artesãos. O incremen-
to do fluxo de turistas poderá ter impacto direto no 
consumo da doçaria local, bem como a continuação 
das festividades religiosas, forte promotor do con-
sumo desta matéria-prima, pela produção de pão 
de mesa, pão doce, massa sovada, etc. No entanto, 
existe sempre a ameaça da concorrência, da farinha 
importada. Esta ameaça apenas poderá ser mitigada 
se os produtos, que utilizarem farinha de trigo, esti-
verem certificados com a Marca Açores. Apesar dos 
vários pontos fortes, há a destacar a necessidade de 
maior apoio financeiro para tornar a matéria-prima 
mais competitiva.

No quadro 7 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidade e ameaças da produção da maté-
ria-prima farinha de trigo.

QUADRO 7  ||  Análise SWOT da matéria-prima farinha de trigo

FORÇAS FRAQUEZAS

• Conhecimento que existe o mercado 
“artesãos”;
• Matéria-prima utilizada numa enorme 
diversidade de produtos artesanais;
• Possibilidade de aumentar a transformação;
• Interesse em protocolar com artesãos venda 
das suas matérias-primas.

• Gestor de produção com idade ≥55 anos;
• Preço desvantajoso relativamente à 
concorrência;
• Necessidade de maior apoio financeiro para 
tornar esta matéria-prima mais competitiva;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Estratégias prioritárias do RIS3 Açores 
- diversificação da agricultura, pecuária e 
agroindústria e desenvolvimento do turismo;
• Aumento do turismo;
• Festas religiosas locais;
• Existência de apoios, tais como:

- POSEIMA - Regime específico de 
abastecimento;
- Marca Açores;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Concorrência (farinha importada);
• Grande oferta no mercado de produtos pré-
feitos (ex. pães congelados).
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Além das matérias-primas, da área agrícola, aqui 
mencionadas poderia ter interesse para o artesa-
nato explorar a madeira da videira (vinha) criando 
peças de decoração, acessórios, bijuteria, entre ou-

tras; bem como as cascas de cebola e/ou alho, para 
produção de peças artesanais, como é realizado por 
artesãos de São Miguel. 
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6.4.4. APICULTURA
De acordo com os dados obtidos, metade dos pro-

dutores inquiridos dedicam mais de 75% do seu tem-
po à apicultura. Os remanescentes não o fazem devi-
do à baixa produção e, consequentemente, ao baixo 
rendimento que daí advém. Destaque-se a produção 
de mel de elevada qualidade, em produção biológica 
certificada, por um dos apicultores inquiridos. No ge-
ral, indicaram necessitar de mais apoios financeiros, 
técnicos e de marketing para aumentar a competiti-
vidade do mel que produzem. Neste sentido, destaca-
-se o quadro de apoios disponíveis como boas opor-
tunidades para a sustentabilidade desta atividade, 
porém, cerca de metade dos produtores inquiridos 
já usufruem de apoios, resultantes de candidaturas a 
projetos de financiamento. 

O âmbito de aplicação do mel é vasto, desde da 
sua aplicação na doçaria, licores passando por cos-
mética e tratamentos de saúde. O mel é um dos pro-
dutos naturais mais saudáveis para a alimentação, 
no entanto, é ainda subvalorizado. A substituição dos 
comuns adoçantes por mel beneficiaria certamente 
tantos bolos, doces e sobremesas tradicionais portu-
guesas e valorizaria mais este produto de excelência. 
Como exemplo, em 2015, a FRUTER desafiou a pas-
telaria Q.B. – Food Court, em Angra do Heroísmo, a 
criar uma versão da Dona Amélia confecionada com 
o Mel dos Açores, em vez do melaço de cana-de-açú-
car, surgindo assim o doce “Melinhas”.

A cera, outro produto da apicultura, é reaprovei-
tada para o fabrico de sabonetes artesanais na ilha 
de Santa Maria. Poderia também ser aplicada como 
vedante nos frascos de compotas, pelo que existe 
oportunidades de negócio para este tipo de produto 
no entanto, de acordo com os dados obtidos, estas 
não estão a ser comercializadas pelos apicultores, por 
serem necessárias na alimentação das abelhas (reu-
tilização). Outras oportunidades da apicultura passa-
riam pela valorização de todos os produtos originados 
pelas abelhas, tais como própolis, pólen e geleia real.

A apicultura é uma atividade extremamente impor-
tante para certas culturas, permitindo um incremento 
da produção natural através de uma polonização en-
tomófila (quando o pólen é transportado por insetos) 
extremamente mais eficaz do que pela via anemófila 
(quando o pólen é transportado pelo vento). Como tal, 
vários estudos já foram realizados relativamente quan-
to aos fatores necessários para manter populações de 
abelhas em pontos ótimos, quer para o desenvolvi-
mento das culturas, quer para a própria sustentabili-
dade populacional e social das abelhas. Assim sendo, 
e com base nessas recomendações técnicas prevê-se 
que os apicultores, já existentes, ou novos apiculto-
res possam aumentar as suas colmeias, sem grandes 
dificuldades, desde que sejam instaladas noutras lo-
calizações e que não interfiram com a disponibilidade 
de alimento para as colmeias já existentes. Outras lo-
calizações poderão implicar custos de arrendamen-
to e de acessibilidade às mesmas, o que terão de ser 
devidamente ponderados. Esta situação, de respeito 
pelas recomendações técnicas, assume carácter im-
portante na medida em que alguns produtores apon-
taram como ameaça à sua produção de mel, a produ-
ção de mel ilícita cujas colmeias foram instaladas sem 
se averiguar se efetivamente estavam reunidas todas 
as recomendações técnicas, nomeadamente distan-
ciamento mínimo a outras comunidades de abelhas. 
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Uma forma de se tentar mitigar este tipo de ameaça 
será a realização de inspeções regulares nos pontos 
de venda e haver coimas mais pesadas aos infratores.

A lei do uso sustentável dos pesticidas pode ser-
vir como uma oportunidade para mitigar a ameaça do 
uso abusivo de pesticidas por terceiros, desde que 
efetivamente os serviços oficiais façam cumprir o que 
está disposto na lei. Outras ameaças à apicultura po-
dem advir de fatores climáticos – influenciando nega-
tivamente a flora alvo – bem como da polinização de 
milhos transgénicos – pela disseminação de pragas e 
doenças – criando consequentemente problemas na 
produção de mel, atingindo depois apicultores cer-
tificados. Qualquer uma destas ameaças poderá ser 

mitigada recorrendo ao quadro de apoios disponíveis, 
no que concerne a serviços técnicos de aconselha-
mento e acompanhamento. Dada a expressão econó-
mica da produção por produtor, fará mais sentido que 
este tipo de candidatura a apoios tenha origem numa 
associação agrícola e que contemple este tipo de ma-
téria-prima no seu plano de ação. Na ilha Terceira, a 
associação AAIT e a cooperativa FRUTER, desenvol-
vem esta atividade junto dos apicultores associados 
e promovem-na na região e fora da região, levando o 
Mel dos Açores além-fronteiras.

No quadro 8 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima mel.

QUADRO 8  ||  Análise SWOT da matéria-prima mel

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtores (83%) com idade ≤55 anos;
• Mel de elevada qualidade (alguns de produção 
biológica certificada);
• Certificação Marca Açores;

• Dificuldade em aumentar a produção;
• Desinteresse (60%) em protocolar com 
artesãos a venda de mel;
• Parte dedica menos de 25% do seu tempo (por 
não terem maior produção);
• Necessitam de mais apoios financeiros, 
técnicos e de marketing para aumentar a 
competitividade do mel que produzem;
• Indisponibilidade do produto cera;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Estratégias prioritárias do RIS3 Açores 
- diversificação da agricultura, pecuária e 
agroindústria e desenvolvimento do turismo;
• Aumento do turismo;
• Comercialização de mel cristalizado;
• Valorização de todos os produtos da apicultura 
(própolis, pólen, geleia real);
• Respeito pela lei do uso sustentável dos 
pesticidas;
• Existência de apoios, tais como:

- PRORURAL+ (SM2.1) - Prestação de serviços 
de aconselhamento agrícola florestal;
- PRORURAL+ (SM4.1) - Investimento nas 
explorações agrícolas);
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Produções ilegais;
• Uso abusivo de pesticidas e herbicidas por 
terceiros;
• Milhos transgénicos poderão disseminar 
problemas na produção de mel;
• Fatores climáticos que impactam na flora;
• Diminuição da floração;
• Pragas e doenças;
• Mel importado.
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6.4.5. HORTIFRUTICULTURA
Na hortifruticultura, a maioria dos produtores de-

dica mais de 75% do seu tempo às suas produções e 
admite ser possível aumentar a produção. Contudo, 
para alguns é difícil encontrar terrenos de boa qua-
lidade disponíveis para cultivar. Cerca de dois terços 
dos produtores admite a possibilidade de protocolar 
com artesãos, por outro lado os que não partilham 
este interesse alegam não possuir, de momento, pro-
dução suficiente para satisfazer novos clientes.

Apesar de a maioria dos produtores usufruir de 
apoios à sua atividade, existe ainda necessidade de 
mais, em concreto financeiros, técnicos e de marke-
ting, de forma a tornar os seus produtos mais com-
petitivos. Ainda, como fatores limitantes à produção, 
apontam a ameaça dos fatores climáticos e dos pro-
blemas fitossanitários. Estas últimas ameaças pode-
rão ser mitigadas recorrendo ao quadro de apoios 
disponíveis no que concerne a serviços técnicos de 
aconselhamento e acompanhamento destinados às 
associações agrícolas.

Atualmente existe fruta que é desperdiçada, no 
momento da triagem à saída dos pomares, por não 
reunir condições de venda. A quantidade de fruta que 
efetivamente é descartada varia muito de ano para 
ano, pois está dependente do grau de intensidade de 
ataque de algumas pragas. Normalmente, fruta com 
manchas na casca, que em nada afeta as qualida-
des organoléticas da fruta, nem coloca em causa a 
segurança alimentar, ou seja, fruta que reúne todas 
as condições para ser aproveitada em algum tipo de 
transformação, é completamente desperdiçada. Um 
exemplo prático dessa situação é relativamente à pro-
dução de banana. Diversos insetos (foram reconheci-

das nove tripes [Macedo et al., 2009]) causam danos 
visíveis nas bananas acabando por prejudicar o rendi-
mento económico dos produtores. Alguma dessa ba-
nana (visualmente degradada na casca) ou é vendida 
nas mercearias de freguesia, ou é autoconsumida ou 
é abandonada no bananal, acabando por apodrecer. 
Uma forma de mitigar este problema passa pela apli-
cação de algum fitofármaco ou pela implementação 
de técnicas de maneio da cultura mais adequadas, 
como sejam por exemplo a limpeza dos seus poma-
res.

Os desperdícios da fruticultura, ou seja, as frutas 
não consideradas aptas para venda poderão ser apro-
veitadas para a criação de alguma oportunidade de 
negócio. Por exemplo, transformação em compotas, 
doçaria, gelados, venda de fruta preparada (descas-
cada e limpa) em vácuo, congelada ou desidratada. 
Este tipo de atividade além de aproveitar e valorizar 
toda a produção, torna um sistema produtivo ainda 
mais eficaz, permitindo diminuir a concentração de 
pragas nos pomares (Pimentel et al., 2014), pois uma 
das técnicas recomendadas aos produtores de bana-
nas é o não abandono de fruta.

Ainda relativamente à cultura da bananeira, as 
fibras dos pseudocaules podem ser trabalhadas no 
artesanato para elaboração de peças de tecelagem, 
cestaria, capacharia, entre outros. A reciclagem desta, 
e de outras, fibras vegetais promove a utilização de 
recursos naturais (cujo destino certo seria o apodre-
cimento) com baixos impactos ambientais, ao mesmo 
tempo que valoriza o meio ambiente.

No quadro 9 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima hortofrutícolas.
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QUADRO 9  ||  Análise SWOT da matéria-prima hortofrutícolas

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtores (67%) com idade ≤55 anos;
• A maioria dos produtores dedica mais de 75% 
do seu tempo à hortifruticultura;
• Possibilidade de aumentar a produção;
• Interesse em protocolar com artesãos venda 
das suas matérias-primas;
• Diversificação e diferenciação de culturas 
hortofrutícolas;
• Reaproveitamento de hortofrutícolas 
desvalorizados;
• Alguns produtores vendem diretamente os 
seus produtos aos consumidores;
• Produções de qualidade garantindo a 
confiança e credibilidade junto dos clientes;
• A maioria dos produtores usufrui de apoios, 
por exemplo:

- PRORURAL+ (SM4.1) – Investimento nas 
explorações agrícolas;
- PRORURAL+ (SM6.1) - Instalação de jovens 
agricultores;
- PRORURAL+ (M11) - Agricultura biológica;
- PRORURAL+ (M13) - Pagamentos relativos 
a zonas sujeitas a condicionantes naturais ou 
outras condicionantes específicas;
- PROAMAF (Programa de apoio à 
modernização agrícola e florestal).

• Atividade sazonal;
• Necessidade de preços de venda mais 
elevados;
• Desconhecimento do mercado “artesãos” e 
respetiva quantidade escoada;
• Dificuldade em admitir mão-de-obra 
competente;
• Indisponibilidade de boas terras para cultivar e 
aumentar a produção;
• Necessidade de maior apoio financeiro, 
técnico e de marketing para tornar esta matéria-
prima mais competitiva;
• Dificuldade em angariar novos clientes pela 
limitação da produção;
• Algumas vendas aos consumidores finais 
ocorrem por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Estratégias prioritárias do RIS3 Açores 
- diversificação da agricultura, pecuária e 
agroindústria e desenvolvimento do turismo;
• Aumento do turismo; 
• Encaminhamento do desperdício de fibras 
vegetais para o artesanato (ex. fibras da 
bananeira);
• Existência de apoios, tais como:

- PRORURAL+ (M01) - Transferência de 
conhecimentos e ações de informação;
- PRORURAL+ (SM2.1) - Prestação de serviços 
de aconselhamento agrícola florestal;
- PRORURAL+ (SM4.2) - Apoio à 
transformação, comercialização e 
desenvolvimento de produtos agrícolas;
- POSEI - Ajuda à produção de hortofrutícolas, 
flores de corte e plantas ornamentais;
- Marca Açores;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Concorrência de hortofrutícolas importados;
• Fatores climáticos (ventos fortes - principal 
causa de destruição de estufas);
• Pragas;
• Problemas fitossanitários;
• Aumento de impostos.
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6.4.6. PRODUTOS DA PECUÁRIA
6.4.6.1. LEITE E DERIVADOS
De acordo com os transformadores de leite e deri-

vados, existe o conhecimento de oportunidades para 
obtenção de apoios contudo, aparentemente, não são 
suficientes para fazer frente aos produtos importados. 
O custo de aquisição da própria matéria-prima é ainda 
referido como sendo um ponto fraco, pois este reflete-
-se sempre no valor final do produto transformado, ou 
numa redução de rendimento. No entanto, adesão ao 
sistema de avaliação da Marca Açores, valoriza e atesta 
a qualidade de produção em zonas de qualidade am-
biental, tornando estes produtos diferenciadores dos 
demais. Obviamente, um incremento e melhoramento 
na estratégia de marketing poderá aumentar as ven-
das. O acesso a novos mercados internacionais será 
uma excelente oportunidade de potenciar o que de 
melhor se produz na região em termos de laticínios. O 
usufruto do programa Competir+ permitirá esse aces-
so com menores custos, comparativamente ao que se 
fosse única e exclusivamente com fundos próprios.

O leite e derivados são usados na confeção de uma 
enorme variedade de produtos artesanais principal-

mente no fabrico de bolos, doçaria e confeitos, tais 
como: queijadas da Graciosa, Donas Amélias; e no fa-
brico de pão e de produtos afins do pão, tais como a 
tradicional massa sovada. No entanto, o setor dos lac-
ticínios é dos mais industrializados deste diagnóstico e, 
devido à sua maior laboração e comercialização, o des-
conhecimento do mercado artesãos é mais acentuado.

No quadro 10 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção das maté-
rias-primas leite e derivados.

QUADRO 10  ||  Análise SWOT da matéria-prima leite e derivados

FORÇAS FRAQUEZAS

• Laboração a tempo inteiro;
• Produto de qualidade diferenciadora;
• Base de enorme variedade de produtos 
alimentares artesanais;
• Interesse em protocolar com artesãos venda 
das suas matérias-primas;
• Certificação Marca Açores;
• Usufruto do Competir+ - subsistema de 
incentivos para a internacionalização.

• Desconhecimento do mercado “artesãos”;
• Custo da matéria-prima;
• Necessidade de mais apoio financeiro e de 
marketing;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Estratégias prioritárias do RIS3 Açores 
- diversificação da agricultura, pecuária e 
agroindústria e desenvolvimento do turismo;
• Aumento do turismo;
• Acesso a novos mercados pela exportação 
para o estrangeiro (como a China, Rússia) dos 
derivados: manteiga e leite em pó;
• Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

• Concorrência (importação de produtos 
similares);
• Fatores climáticos.
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6.4.6.2. OVOS
A produção de ovos é uma atividade que, depen-

dendo do tamanho da exploração, o tempo de dedi-
cação poderá ser variável. Atualmente o tempo de 
dedicação do produtor é reflexo direto da necessida-
de de maior apoio técnico, logístico, burocrático, fi-
nanceiro e aumento do consumo de ovos locais em 
vez dos importados. Estes pontos fracos podem ser 
mitigados, uma vez que o produtor possui interesse 
em protocolar com artesãos, e pelo facto deste tipo 
de produto ser um componente importante na confe-
ção artesanal de muitos produtos alimentares. Além 
disso, possui interesse em aumentar a produção as-
sim que estiverem reunidas as condições para tal. A 
existência da Marca Açores pode ser uma mais-valia, 
na medida em que os produtos finais tem de possuir 
uma determinada percentagem de incorporação de 
produtos endógenos e se houver uma melhor estraté-
gia de marketing e de publicitação fazendo uso dessa 
mesma oportunidade, a procura sobre este tipo de 
matéria-prima aumentará. Apesar de ter mencionado 
a necessidade de apoio burocrático, o produtor faz já 
usufruto de oportunidades de apoios à exportação, 
como é o caso do programa Competir+.

Os ovos além de serem muito utilizados em confe-
ções alimentares, concretamente na doçaria tradicional, 

poderiam também ser oportunidade de negócio para a 
indústria de cosmética ou simplesmente junto dos arte-
sãos que fabricam sabonetes ou produtos similares, na 
produção de produtos exfoliantes através da casca dos 
ovos (exemplo: sabonetes líquidos exfoliantes).

No quadro 11 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima ovos.

QUADRO 11  ||  Análise SWOT da matéria-prima ovos

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtor com idade ≤55 anos;
• Base de enorme variedade de produtos 
alimentares artesanais;
• Interesse em aumentar a produção;
• Interesse em protocolar com artesãos;
• Produto de qualidade; 
• Usufruto do Competir+ - subsistema de 
incentivos para a Internacionalização.

• Produtor dedica menos de 50% de tempo a 
esta atividade;
• Necessidade mais apoio técnico, logístico, 
burocrático, financeiro, maior rendimento e 
maior procura para se dedicar a tempo inteiro;
• Pratica um preço ligeiramente superior à 
concorrência;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Apoios disponíveis:
  - Marca Açores;
  - Sistema de apoio à promoção de produtos
    açorianos.

• Fatores climáticos;
• Elevada concorrência de ovos importados;
• Consumidores valorizarem mais os ovos 
importados.
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6.4.7.  SUBPRODUTOS DA PECUÁRIA
6.4.7.1. LÃ
A lã é um subproduto da ovinocultura, ou seja, um 

produto residual como consequência da atividade 
principal que é a de produção de carne. Atualmente a 
lã produzida na ilha Terceira, bem como nas restantes 
ilhas do arquipélago, não está a ser aproveitada. Um 
dos produtores acredita que se houvesse oportuni-
dade de se criar uma micro-indústria de preparação 
e transformação da lã, esta teria o devido valor. E de 
acordo com o investigador responsável pela ovinocul-
tura da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente 
da Universidade dos Açores, Professor Doutor Henri-
que Rosa, as raças autóctones produzem lã de grande 
qualidade (comunicação pessoal, novembro 2017). A 
valorização da lã permitiria também a preservação e a 
divulgação de saberes ancestrais.

O facto de a lã ser uma matéria-prima subapro-
veitada deixa a oportunidade de desenvolvimento de 
negócios nesta área. Desta forma, valorizava-se mais 
uma matéria-prima endógena e, encaminhada para 
o artesanato, criavam-se peças artesanais 100% re-
gionais. Uma das principais ameaças à produção de 

lã diz respeito ao próprio armazenamento, pois a hu-
midade poderá condicionar a sua integridade. Face 
ao atual quadro de apoios disponíveis, esta ameaça 
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poderá ser mitigada com a aquisição de câmaras de 
armazenamento adequadas com controlo de humida-
de. O panorama atual aponta, efetivamente, a pouca 
procura como um ponto fraco e a importação de lã 
como outra ameaça a este tipo de produção, no en-
tanto esta ideia de negócio sugerida carece de um es-
tudo de mercado devidamente aprofundado.

No quadro 12 estão evidenciadas as forças, fraque-

zas, oportunidades e ameaças da produção da maté-
ria-prima lã.

As restantes matérias-primas – banha e chifres de 
bovino – não foram submetidos ao questionário dos 
produtores por serem subprodutos da suinicultura e 
bovinicultura, ou seja, não existe nenhum produtor 
que crie suínos ou bovinos simplesmente para obten-
ção de banha ou chifres.

QUADRO 12  ||  Análise SWOT da matéria-prima lã

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtor (50%) com idade ≤55 anos;
• Raças autóctones produzem lã de qualidade;
• Interesse em protocolar com artesãos venda 
desta matéria-prima;
• Usufruto do apoio POSEI - Prémio aos 
produtores de ovinos e caprinos. 

• Maioria dos produtores dedica menos de 50% 
do seu tempo à atividade;
• Desvalorização desta matéria-prima;
• Ausência de transformação desta matéria-
prima;
• Tosquias incorretas podem afetar de forma 
negativa a produção e aproveitamento da lã;
• Falta de capital para aumentar a produção;
• Processo de preparação e transformação da lã 
moroso;
• Venda dos seus produtos aos consumidores 
finais por via de intermediários.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Criação de micro-indústria para preparação e 
transformação da lã, de forma a ser valorizada 
no artesanato regional;
• Apoios disponíveis:
  - Marca Açores;
  - Sistema de apoio à promoção de produtos
    açorianos.

• Fatores climáticos (elevada humidade) afetam 
de forma negativa o armazenamento da lã;
• Preço da matéria-prima baixo;
• Preços de exportação elevados;
• Preço da lã natural, pronta a ser utilizada, não 
competitivo;
• Lã importada a preços mais convidativos.



60DIAGNÓSTICO DAS MATÉRIAS-PRIMAS COM POTENCIAL ECONÓMICO PARA O ARTESANATO DAS ILHAS GRACIOSA E TERCEIRA

6.4.8. SUMÁRIO
6.4.8.1. PRODUTORES
De uma forma geral, a análise SWOT das produções 

das matérias-primas utilizadas no artesanato das ilhas 
Graciosa e Terceira, evidencia o elevado número de 
oportunidades que os produtores podem usufruir para 
melhorar a qualidade e aumentar a produção dos seus 
artigos. No entanto, da pesquisa realizada, este eleva-
do número de oportunidades contradiz, ou pelo me-
nos levanta a questão sobre a razão pela qual alguns 
produtores (44%) apontam o apoio financeiro como o 
principal apoio necessário para aumentar a competiti-
vidade das suas produções. As possíveis razões terão 
a ver com o fator comodismo, a complicada burocracia 
dos processos de candidatura a apoios, e/ou a falta de 
apoio e aconselhamento técnico à produção. De facto, 
apesar de a maioria dos produtores admitir ser pos-
sível aumentar a produção, não enveredam por essa 
via, pois consideram que a sua oferta está ajustada à 
atual procura. Um outro problema que impede, ou po-
derá impedir, o incremento da produção de algumas 
das matérias-primas, diz respeito há disponibilidade 
de espaço físico, com bons terrenos para cultivar. Isto 
porque, numa ilha, está-se dependente do tipo de eco-
nomia instalada que dita o planeamento territorial rela-
tivamente à exploração das áreas produtivas.

Existem ameaças constantes a algumas produ-
ções que poderão efetivamente prejudicar parcial, 

senão mesmo totalmente toda a produção, colocan-
do assim em causa a própria sustentabilidade do 
produtor. Algumas das matérias-primas são de ori-
gem vegetal e como tal carecem muito da falta de um 
acompanhamento técnico adequado na produção, 
mais concretamente no controlo de problemas fitos-
sanitários e melhor gestão das culturas atendendo às 
alterações climáticas. Considerando que, está atual-
mente muito em vogue, a produção biológica e a dis-
tinção da Marca Açores, em produtos de qualidade 
ambiental por excelência, e estando disponíveis opor-
tunidades de apoios de formação e/ou informação e 
aconselhamento (exemplos: PRORURAL+ – Transfe-
rência de conhecimentos e ações de informação; e 
PRORURAL+ – Serviços de aconselhamento e servi-
ços de gestão agrícola e de substituição nas explora-
ções agrícolas), sugere-se que deverão ser estudados 
e aplicados métodos naturais de controlo/erradicação 
dos problemas fitossanitários, bem como técnicas de 
gestão de produção biológica. Dada a elevada dedi-
cação de tempo que a maioria dos produtores garante 
às suas produções e dadas as circunstâncias do ele-
vado número de oportunidades nesta vertente, estes 
dois pontos poderão mitigar seriamente as ameaças à 
produção aqui referidas.

Nos gráficos 10 e 11 estão projetadas as forças e 
fraquezas da produção das matérias-primas diag-
nosticadas.

GRÁFICO 10  ||  Identificação e frequência das FORÇAS das produções das 
matérias-primas utilizadas no artesanato, das ilhas Graciosa e Terceira, 
enunciadas pelos produtores por matéria-prima.

GRÁFICO 11  ||  Identificação e frequência das FRAQUEZAS das produções 
das matérias-primas utilizadas no artesanato, das ilhas Graciosa e Terceira, 
enunciadas pelos produtores por matéria-prima.
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A possibilidade de aumentar a produção bem 
como o interesse em protocolar com artesãos de-
monstram ser as forças mais frequentes indicadas 
pelos produtores (GRÁFICO 10). No geral, estes respon-
deram afirmativamente à possibilidade de aumentar 
a produção, contudo o setor dos subprodutos da pe-
cuária, em concreto da produção de lã, demonstrou 
maior dificuldade em afirmar essa possibilidade, por 
não haver procura por esta matéria-prima. O setor da 
apicultura também é menos positivo quanto a esta 
questão, pela falta de disponibilidade, uma vez que o 
produtor não executa esta atividade a tempo inteiro, 
e pela falta de flores disponíveis para a polinização. O 
interesse dos produtores em protocolar com os arte-
sãos, as vendas das suas matérias-primas, é também, 
no geral, afirmativo. No entanto, existem alguns pro-

dutores de hortofrutícolas que, pela incapacidade de 
aumentar a produção, não conseguem admitir novos 
clientes. Os apicultores devido ao contrato estabele-
cido com a AAIT e FRUTER, em que toda a produ-
ção de mel é entregue nestas associações, também 
não conseguem admitir novos clientes. Por último, do 
setor de “outros elementos vegetais” um produtor de 
vimes, devido já à sua idade avançada, não tem inte-
resse em protocolar com artesãos pois o que produz 
será para satisfazer as suas próprias necessidades 
também como artesão.

No quadro 13 estão evidenciadas as forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças da produção das ma-
térias-primas, encontradas junto dos produtores bem 
como uma visão do panorama geral das atividades 
em estudo.
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QUADRO 13  ||  Análise SWOT geral das atividades estudadas

FORÇAS FRAQUEZAS

• Produtores (59%) com idade ≤55 anos;
• Maioria dos produtores com mais de 75% do 
tempo dedicado;
• Matérias-primas produzidas regionalmente;
• Oferta está em concordância com a procura;
• Possibilidade de aumentar a produção;
• Interesse em protocolar.

• Escassez de boas terras para novos cultivos ou 
aumento das explorações;
• Apenas uma quantidade muito diminuta vende 
diretamente a artesãos;
• Maioria dos produtores desconhece o destino 
dos seus produtos na confeção de produtos 
artesanais;
• Pequenos produtores acusam baixa 
rentabilidade;
• Comodismo;
• Necessidade de maior apoio técnico e 
aconselhamento;
• Necessidade de maior apoio financeiros e de 
marketing.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Estratégias prioritárias do RIS3 Açores - 
diversificação da agricultura e desenvolvimento 
do turismo;
• Existência de apoios, tais como:

- PRORURAL+ (M01) - Transferência de 
conhecimentos e ações de informação;
- PRORURAL+ (SM4.1) – Investimento nas 
explorações agrícolas;
- PRORURAL+ (SM4.2) - Apoio à 
transformação, comercialização e 
desenvolvimento de produtos agrícolas;
- PRORURAL+ (M08) - Investimentos no 
desenvolvimento das zonas florestais e na 
melhoria da viabilidade das florestas;
- PRORURAL+ (M11) - Agricultura biológica;
- PRORURAL+ (M13) - Pagamentos relativos a 
zonas sujeitas a condicionantes naturais ou a 
outras condicionantes específicas;
- PRORURAL+ (M15) - Serviços 
silvoambientais e climáticos e conservação 
das florestas;
- POSEI - Prémio aos produtores de ovinos e 
caprinos;
- POSEI - Ajuda à inovação e à qualidade das 
produções pecuárias açorianas;
- POSEI - Ajuda à produção de hortofrutícolas, 
flores de corte e plantas ornamentais;

• Concorrência em relação às matérias-primas 
importadas;
• Crise económica e social;
• Pragas e doenças;
• Fatores climáticos.
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Considerando que a maioria dos produtores terá 
interesse em protocolar com artesãos, esta disponi-
bilidade poderá ser considerada como uma boa opor-
tunidade para tomarem conhecimento do destino 
final “artesanato” e aumentarem o escoamento das 
matérias-primas. Contudo, de acordo com os dados 
obtidos, verifica-se que atendendo à dimensão atual 
do artesanato local, bem como às competências pro-
fissionais de cada artesão, a atual oferta de matérias-
-primas destinada ao artesanato, é adequada às ne-
cessidades de consumo dos artesãos.

De acordo com a avaliação dos produtores, relati-
vamente ao estado atual do mercado, a maioria con-
corda que é possível aumentar a produção desde que 
efetivamente se verifique um aumento da procura. 
Atendendo ao objetivo primordial do presente traba-
lho, a procura pelas matérias-primas só aumentará, se 
as necessidades dos artesãos por estas aumentarem, 
contudo esta é também consequência da procura 
pelos produtos artesanais. Assim sendo, é necessá-
rio também avaliar o ponto de situação dos artesãos 
relativamente às necessidades de consumo de maté-
rias-primas. Ou seja, é necessário proceder-se a uma 
análise SWOT sobre a situação atual dos artesãos, por 
forma a identificar problemas que afetam a procura 
das matérias-primas.

6.4.8.2. ARTESÃOS
De acordo com o levantamento do ponto de situa-

ção sobre os artesãos, foram detetados mais pontos 
fracos do que fortes, mas parecem existir mais opor-
tunidades do que ameaças. Alguns dos pontos fracos, 
poderão já ser consequência direta da progressão/re-
incidência de outros. Por exemplo, o comodismo dos 
artesãos, perante a sua situação, estará provavelmen-
te diretamente relacionado com envelhecimento dos 
artesãos, associado ao sentimento de insegurança e 
de falta de otimismo relativamente à sua atividade/
sustentabilidade no futuro.

Relativamente às medidas de apoio ao artesana-
to, atualmente são atribuídos apoios para formação e 
no entanto, alguns dos artesãos não se revêm nes-
sa necessidade dada a sua idade avançada e/ou sua 
perspetiva do futuro. Apesar de haver publicitação 
das medidas de apoio, a inércia de alguns dos arte-
sãos, bem como a insegurança de sair da sua zona 
de conforto e de procurar formas alternativas de fi-
nanciamento aos seus projetos, são comportamen-
tos ainda muito frequentes. Uma divulgação mais de 
proximidade sobre as formas como se pode obter fi-
nanciamento, seria de ter em conta, por forma a ma-
ximizar o aproveitamento das oportunidades que se 
colocam hoje em dia.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

- POSEI - Ajuda aos produtores de culturas 
arvenses;
- POSEI - Ajuda à banana;
- PROAMAF - Programa de apoio à 
modernização agrícola;
- SAFIAGRI - Sistema de apoio financeiro à 
agricultura da região Açores;

• Acesso a mercados estrangeiros:
- Competir+ - Subsistema de incentivos para a 
internacionalização.
- Competir+ - Desenvolvimento local;
- Competir+ - Empreendedorismo qualificado 
e criativo;
- Competir+ - Qualificação e inovação;
- Competir+ - Apoio à eficiência empresarial;
- Sistema de apoio à promoção de produtos 
açorianos.

(CONTINUAÇÃO)
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A ameaça da contrafação de alguns artigos e con-
corrência desleal de alguns artesãos não certifica-
dos podem estar também a contribuir para o referido 
estado de espírito. Atualmente existe uma etiqueta a 
atestar de que se trata de um produto artesanal no 
entanto, esta etiqueta poderá ser facilmente falsi-
ficada. Assim sendo, recomenda-se que a etiqueta 
possua algumas características que impeçam a falsi-
ficação (exemplo: selo com relevo ou com um código 
único). Um dos produtos artesanais que tem sido alvo 
frequente de contrafação e que tem-se revelado parti-
cularmente prejudicial para o artesão, é o da confeção 
de Donas Amélias. Como tal, a implementação de um 
sistema, por exemplo, forminhas com identificação de 
genuinidade do produto, poderia assegurar junto de 
quem compra a qualidade de um produto único na 
medida em que, quem o adquire, o fará com a convic-
ção que efetivamente está a adquirir um produto de 
receita original associado a um importante marco na 
história da ilha.

As oportunidades que se colocam atualmente ao 
artesanato, por parte do CRAA, poderão efetivamente 
levar a um aumento do consumo de matérias-primas 

na medida que poderá aumentar a liquidez dos arte-
sãos, ao facilitar o escoamento dos seus produtos. Em 
contrapartida, a plataforma eletrónica do CRAA, mais 
concretamente a app para dispositivos móveis, pode-
ria incluir uma nova e simples funcionalidade de for-
ma a valorizar as matérias-primas utilizadas e os res-
petivos produtores. Neste sentido, o CRAA poderia ter 
um papel ativo neste processo ao fomentar, junto dos 
artesãos, um registo de consumo de matérias-primas 
por artigo. Desta forma, e através de um código (por 
exemplo QR) existente nas etiquetas de cada produto 
artesanal, permitir-se-ia redirecionar o interessado, 
através da app, para uma página contendo informa-
ções sobre as matérias-primas e proveniência (exem-
plos: matérias-primas; origem; modo de produção; 
produtores; etc.). Além deste tipo de informação, este 
sistema dá a possibilidade de se adicionar informa-
ções como história associada ao produto e onde po-
derá ser adquirido. Este código também pode constar 
da etiqueta/expositor do produto, permitindo assim 
valorizar de imediato, junto dos clientes, as matérias-
-primas e os próprios produtores, pois a qualidade do 
produto depende muito da qualidade das suas maté-
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rias-primas. Este sistema permitiria também quebrar 
muitas barreiras de comunicação (incompatibilidade 
linguística), entre os artesãos e os turistas, aumentan-
do a autonomia e segurança de quem adquire mas 
também de quem vende, uma vez que fica garantido 
que a mensagem passa e é clara, e neste sentido, po-
deria efetivamente ajudar ao incremento das vendas 
dos produtos artesanais.

Paralelamente a este sistema recomenda-se que 
seja realizada divulgação/publicidade dos produtos 

certificados com a disponibilização de um pack infor-
macional para turista, onde se explana como diferen-
ciar a autenticidade do produto artesanal certificado 
dos de “contrafação”, bem como demonstrar a exis-
tência do código QR e que tipo de informação se pode 
obter com este.

No quadro 14 estão evidenciadas, de forma resu-
mida, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
da produção das matérias-primas, encontradas junto 
dos artesãos.

QUADRO 14  ||  Análise SWOT das atividades desenvolvidas pelos artesãos

FORÇAS FRAQUEZAS

• Não têm dificuldade em obter matérias-primas 
(produção própria; adquiridas [localmente ou de 
fora]; cedidas);
• Fácil escoamento dos produtos, porque a 
maioria trabalha por encomendas;
• Produtos genuinamente artesanais;
• Produtos diferenciadores pela originalidade;
• Certificação Marca Açores.

• 51% dos artesãos com idade >50 anos (idade 
média: 64 anos);
• A única artesã que produz bonecas de folha 
de milho na ilha Terceira tem 87 anos de idade;
• 56% dos artesãos têm o 1º, 2º ou 3º ciclo de 
escolaridade;
• Comodismo;
• Sentimento de insegurança/falta de otimismo;
• Baixa liquidez dos artesãos – dependem só 
das encomendas e os valores, frequentemente, 
não são justos (artesãos saem a perder).

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumento do turismo;
• Aposta do Governo Regional no turismo 
sustentável;
• Adesão à Marca Açores;
• Inovação na utilização de fibras de outras 
culturas vegetais (ex. bananeira);
• Apoios do CRAA:

- SIDART - apoios relativos à comercialização, 
à promoção, à formação e ao investimento em 
estruturas e equipamentos de produção;
- SOCA - Serviço de Orientação Criativa para 
o Artesanato;
- Hora do Oficio - formações por via de 
oficinas, workshops, etc;
- Residência criativa - projeto de promoção 
e inovação do artesanato regional, onde se 
incentiva a criação de novos produtos;
- Raízes - Projetos Pedagógicos para o 
Artesanato dos Açores.

• Falta de matéria-prima local devido a 
alterações climáticas;
• Contrafação de produtos;
• Concorrência desleal de alguns artesãos não 
certificados;
• Facilidade na falsificação das etiquetas;
• Falta de poder de compra dos clientes locais;
• Falta de continuidade de algumas artes 
e ofícios por causa do envelhecimento dos 
artesãos;
• Falta de continuidade de algumas artes e 
ofícios por causa do desinteresse dos mais 
novos.
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6.4.8.3. ANÁLISE DA MAIS-VALIA DA UTILIZAÇÃO
DE MATÉRIAS-PRIMAS LOCAIS NA VALORIZAÇÃO
DO PRODUTO
O uso de matérias-primas locais (endógenas) em 

produções artesanais promove: 
• os recursos endógenos, valorizando-os;
• a menor dependência de produtos importados 

nacionalmente ou internacionalmente;
• a economia local, contribuindo para a emprega-

bilidade e a sustentabilidade das empresas;
• as empresas regionais, valorizando-as;
• a integração no conceito “Marca Açores Certifi-

cado pela Natureza”, com selo de “natureza única 
e sabores excecionais”, promovendo as produ-
ções açorianas dentro e fora da região;

• a confiança dos artesãos na produção de artigos 
artesanais de qualidade;

• e diferencia o “saber-fazer” singular e autêntico 
dos artesãos açorianos.

O produto artesanal é valorizado por:
• ser sinónimo de uma menor pegada ambiental, 

uma vez que as matérias-primas utilizadas não 
foram transportadas, de longa distância, por via 
aérea nem marítima;

• ser 100% (ou próximo) regional;
• ser genuíno, o consumidor tem confiança que está 

a adquirir um produto de qualidade açoriana;
• ter características organoléticas (no caso dos 

produtos alimentares) de qualidade, resultantes 
de produções excecionais, em condições edafo-
-climáticas únicas (solos férteis e clima ameno) 
típicas do sistema produtivo açoriano.

6.4.8.4. IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS 
MERCADOS E POSSÍVEIS CIRCUITOS 
DE DISTRIBUIÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO
De acordo com os dados obtidos as matérias-pri-

mas produzidas e consumidas regionalmente são alvo 
de dois tipos de circuitos, circuitos “curtos” e circuitos 
“longos” (FIGURA 5).

Os circuitos curtos ou de proximidade consistem 
na comercialização direta do produtor ao consumi-
dor, ou por venda indireta, com a condição de não 
existir mais que um intermediário envolvido no pro-
cesso. Esses circuitos caracterizam-se pela redução 
da distância geográfica, e pela maior interação entre 
produtores e consumidores. A comercialização de 
proximidade representa uma solução para ultrapas-
sar dificuldades de acesso ao mercado, por parte das 
produções de pequena dimensão, possibilitando me-

lhorar os preços de venda, aumentar o rendimento 
dos produtores e reter localmente o valor acrescen-
tado. Para os consumidores, esta forma de comer-
cialização permite ter acesso a produtos de quali-
dade, com origem conhecida (rastreabilidade dos 
produtos), e permite contribuir para a manutenção 
destas produções, para a atividade económica dos 
produtores e para a sustentabilidade dos territórios 
rurais [8]. Esta forma de comercialização ocorre por 
venda direta aos consumidores, por exemplo na uni-
dade de produção ou em mercados de produtores 
e feiras locais (das matérias-primas estudadas inse-
rem-se neste circuito, por exemplo: “outros elemen-
tos vegetais” e alguns produtos da agricultura [ervas 
aromáticas]).

Os circuitos longos de comercialização apresen-
tam alguns intermediários entre o produtor e o con-
sumidor (exemplo transformadores, grossistas, reta-
lhistas, etc.) (FIGURA 5). Neste diagnóstico, este tipo de 
circuito foi observado, integralmente, para a categoria 
“produtos da pecuária – leite e derivados”, onde as 
matérias-primas, do produtor, seguem sempre para 
transformação e depois são comercializadas em dife-
rentes produtos por diferentes vias.

FIGURA 5  ||  Representação de um circuito curto e longo [9].
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No Anexo IV estão representados, de forma porme-
norizada, os “circuitos” de todas as matérias-primas 
diagnosticadas no âmbito deste trabalho, pela identi-
ficação dos respetivos produtores e/ou transformado-
res e consumidores (na maioria artesãos registados no 
CRAA). Relativamente às matérias-primas mais escas-
sas, foram também indicados alguns produtores e/ou 
transformadores das ilhas alvo (Santa Maria e São Mi-
guel) de um estudo homólogo, promovido pelo CRAA.

De acordo com o Presidente do Governo dos Aço-
res, tem sido desenvolvida com mérito uma estratégia 
para promoção dos produtos açorianos, resultando 
num aumento de mais de 8,5% das exportações da 
região para o estrangeiro e numa diminuição de cer-
ca de 9% das importações. Este destacou também a 
importância da Marca Açores no incremento da ativi-
dade comercial dos empresários açorianos, verifican-
do-se um aumento entre 18-20% das vendas (Vasco 
Cordeiro, comunicação pessoal, 12 fevereiro de 2018). 

A diminuição das importações demonstra que as 
produções regionais estão a aumentar e a ser mais 
valorizadas. Esta tendência tem-se verificado, cada 
vez mais, em detrimento da valorização e consumo 
dos produtos importados. Com este diagnóstico, con-

tudo, ainda não é possível estabelecer com consistên-
cia a dimensão do mercado porque falta um registo 
mais assertivo, por parte dos artesãos, das matérias-
-primas adquiridas bem como por parte dos produto-
res, das matérias-primas vendidas para atividades ar-
tesanais. Dos artesãos inquiridos, das ilhas Graciosa 
e Terceira, 39% foram incapazes de identificar a quan-
tidade de matéria-prima adquirida por ano para reali-
zação dos seus trabalhos artesanais. Neste sentido, e 
antes de se poder definir claramente os circuitos de 
distribuição e/ou comercialização das matérias-pri-
mas em estudo, seria interessante trabalhar junto dos 
artesãos a importância de se proceder aos registos 
do que é adquirido, de matéria-prima, e vendido, de 
produto final. Na ineficiência deste tipo de ação se-
ria então uma mais-valia a criação de uma “entidade” 
que fosse responsável por este controle, funcionando 
do género de banco de depósito de todo o tipo de ma-
térias-primas utilizadas no artesanato da região, uma 
espécie de intermediária entre produtores e artesãos, 
estimulando também a ligação entre eles. Sendo o 
CRAA a entidade regional responsável pelo artesa-
nato seria mais interessante ser esta a criar um setor 
que pudesse controlar estas etapas.
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7. Considerações finais ~~

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atendendo ao objetivo primordial do presente tra-

balho – diagnóstico das matérias-primas, produzidas 
regionalmente, com potencial económico para o ar-
tesanato das ilhas Graciosa e Terceira – e de acordo 
com os dados obtidos junto dos artesãos e dos pro-
dutores, verifica-se que, de uma forma geral, o arte-
sanato dos Açores sustenta-se na riqueza das suas 
matérias-primas endógenas.

Atendendo à dimensão atual do artesanato local, 
bem como às competências profissionais de cada ar-
tesão, a atual oferta de matéria-prima destinada ao 
artesanato parece ser, no geral, adequada às necessi-
dades de consumo dos artesãos. A procura pelas ma-
térias-primas só aumentará, se as necessidades dos 
artesãos por estas aumentarem, contudo esta é tam-
bém consequência da procura pelos produtos arte-
sanais. E neste sentido seria importante estudar esta 
procura; perceber junto dos clientes quais os fatores 
que condicionam a aquisição de artesanato regional. 
Sabendo desde já, que a promoção do artesanato dos 
Açores, desde a produção à comercialização, deve ser 
ainda mais estimulada junto dos residentes e dos tu-
ristas.

A valorização dos produtos locais passa pela im-
plementação de estratégias de comercialização que 
enalteçam a sua qualidade intrínseca e promovam a 
sua identidade junto dos consumidores. O consumo 
de produtos locais deve ser fomentado por diversas 
razões, tais como: são mais amigos do ambiente, de-
vido à proximidade da sua origem (redução dos cus-
tos e poluição associados aos transportes longos) 
bem como à produção de forma mais artesanal; pro-
movem a manutenção das práticas agro-silvo-pasto-
ris, preservando os ecossistemas e a paisagem; criam 

mais empregos (o processo mais artesanal necessita 
sempre de mais mão-de-obra); promovem o estabe-
lecimento das comunidades rurais; preservam a cul-
tura e a identidade (pela incorporação e transmissão 
de saber-fazer ancestral influenciando a gastronomia 
bem como o artesanato local) (Lopes, 2014).

A adesão ao programa Marca Açores torna-se um 
mecanismo que potencia o uso de matérias-primas 
endógenas, uma vez que, nas diferentes produções, 
exige como requisito a utilização destas. Por conse-
guinte, estes produtos com selo Marca Açores são 
alvo de inúmeras divulgações e promoções, tais como: 
feiras (nacionais e internacionais), showcookings, 
vendas açorianas. E neste sentido, torna-se mais uma 
oportunidade de promoção dos artigos artesanais e 
consequentemente das matérias-primas associadas, 
aos quais está inerente a garantia de qualidade. 

Iniciativas como as da FRUTERCOOP, sugestão 
de recriação de um doce tradicional e com história 
na ilha Terceira, pela substituição do melaço de cana-
-de-açúcar por Mel dos Açores, dão o devido valor a 
produtos regionais de excelência.

Em jeito de conclusão, seria importante atuar junto 
dos artesãos e dos produtores no sentido de se ultra-
passar as fraquezas, em especial a falta de registos de 
consumos, e atenuar as ameaças encontradas, bem 
como potenciar as forças e aproveitar as oportunida-
des, através da valorização dos recursos endógenos 
regionais.





Anexos ~~
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10. ANEXOS 

Anexo I. Questionário realizado aos artesãos das ilhas Graciosa e Terceira para diagnóstico das matérias-primas 
utilizadas nas respetivas atividades artesanais. 

QUESTIONÁRIO 

 

Na sequência de um estudo promovido pela GRATER, para diagnóstico das matérias-primas produzidas 
nas ilhas Graciosa e Terceira, com potencial económico para o artesanato, venho por este meio pedir a sua 

melhor atenção para responder ao seguinte questionário.  

 

Nome Artesão(ã):  

Data de nascimento: 

Nome da UPA:  

Data de criação: 

Sítio de divulgação na internet (blog; facebook; etc): 
 

Matérias-primas 

Q1. Que matérias-primas utiliza na produção do seu Artesanato? 

Q2. Que quantidade de matéria costuma consumir por mês/ano? 

Q3. Onde e como adquire cada matéria-prima? 

Q4. Sempre que tenha oportunidade privilegia as matérias-primas locais em vez das vindas de 
fora? Se não, indique a razão?  

Q5. Tem dificuldades em adquirir alguma matéria-prima? 

Q6. Compra as matérias-primas? Se sim, a que empresas e por que valor as adquire? 

Q7. Acha que as matérias-primas que compra no exterior poderiam ser produzidas cá nos 
Açores? 

Artigos produzidos 

Q8. Tem dificuldades em escoar os seus artigos?  

Q9. Que fatores limitam a venda dos seus artigos? 

Q10. Que fatores favorecem a venda dos seus artigos? 

Q11. Que quantidade dos seus artigos vende por ano? Indique nos últimos 3 anos.  

Q12. Quem sãos os seus principais clientes, locais ou turistas?  

Q13. Estaria disposto a produzir novos artigos com uso de diferentes matérias-primas das que 
utiliza atualmente? 

Muito obrigada pela sua colaboração!  
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ANEXO II  ||  Questionário realizado aos produtores, das matérias-primas com potencial económico para o artesanato, das ilhas Graciosa e Terceira.
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Anexo II. Questionário realizado aos produtores, das matérias-primas com potencial económico para o 
artesanato, das ilhas Graciosa e Terceira. 
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ANEXO III  ||  Listagem das matérias-primas diagnosticadas, nas ilhas Graciosa (GRA) e Terceira (TER), e respetivos produtos originados.

CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTO GRA TER

FLORESTAL

Acácia

Artigos originados pela arte de embutir - x
Brinquedos - x
Esculturas - x
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Álamo-negro ou choupo-negro ou 
faia-preta

Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x
Galochas - x

Amoreira
Artigos originados pela arte de embutir - x
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Araçaleiro
Artigos originados pela arte de embutir - x
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Árvore-do-paraíso
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Buxo Artigos originados pela arte de embutir - x

Camélia ou roseira do Japão
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Carrasco Utensílios e outros objetos - x

Carvalho
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Castanheiro ou castanho

Miniaturas - x
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Cedro-do-Buçaco

Miniaturas - x
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Cedro-fino

Miniaturas - x
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Cedro-do-mato

Escultura em madeira - x
Instrumentos musicais - x
Miniaturas - x

Criptoméria

Escultura em madeira - x
Miniaturas - x
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Eucalipto
Escultura em madeira - x
Miniaturas - x



CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTO GRA TER

FLORESTAL Faia-da-Holanda ou bânsia
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Faia-da-terra

Artigos originados pela arte de embutir - x
Instrumentos musicais - x
Miniaturas - x
Esculturas - x

Incenso ou faia-do-norte

Escultura em madeira - x
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Louro
Miniaturas - x
Brinquedos - x

Metrosidero ou árvore-de-fogo
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Negrito
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Nespereira
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

Nogueira Instrumentos musicais - x
Pau-branco Miniaturas - x

Pinheiro-bravo

Artigos originados pela arte de embutir - x
Cestaria (estrutura) - x
Instrumentos musicais - x
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x
Artigos originados pela arte de entalhador - x

Plátano
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Roseira ou Giesta

Escultura em madeira - x
Miniaturas - x
Brinquedos - x
Utensílios e outros objetos - x

Vinhático ou louro mata-cabras
Miniaturas - x
Utensílios e outros objetos - x

OUTROS 
ELEMENTOS 
VEGETAIS

Espadana Capacharia - x
Folha de milho Confeção de bonecos em folha de milho - x
Junco Capacharia - x

Linho
Linho - x
Preparação e fiação de fibras têxteis - x

Sementes de Coix Lacryma-jobi Bijuteria - x
Trigo (palha) Bijuteria - x
Vimes Cestaria - x
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CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTO GRA TER

AGRICULTURA
Açaflor Ervas aromáticas biológicas - x
Alecrim Ervas aromáticas biológicas - x
Cidreira Ervas aromáticas biológicas - x
Dente de Leão Ervas aromáticas biológicas - x
Erva-príncipe Ervas aromáticas biológicas - x
Flor-sálvia Ervas aromáticas biológicas - x
Lúcia-lima Ervas aromáticas biológicas - x
Macela Ervas aromáticas biológicas - x
Manjericão Ervas aromáticas biológicas - x
Menta Chocolate Ervas aromáticas biológicas - x
Milefólio Ervas aromáticas biológicas - x
Nêveda Ervas aromáticas biológicas - x
Oregão Ervas aromáticas biológicas - x
Sálvia Ervas aromáticas biológicas - x
Tília Ervas aromáticas biológicas - x
Tomilho Ervas aromáticas biológicas - x
Tomilho-Limão Ervas aromáticas biológicas - x

Açúcar (beterraba)

Compotas - x
Doçaria (alfenim, suspiros, Donas Amélias, Melinhas, 
Queijadas da Graciosa) x x

Pão e afins x x

Trigo (farinha)
Doçaria (Donas Amélias, Melinhas, Queijadas 
da Graciosa) x x

Pão e afins x x

APICULTURA
Cera de Abelha Mel - x
Mel Doçaria (Melinhas) - x

HORTIFRUTICULTURA
Abóbora Compotas - x
Araçá Marmelada de Araçá - x
Cebola Compotas - x
Figo Compotas - x
Framboesa Compotas - x

Limão
Pão e afins x x
Doçaria - x

Maçã Compotas - x

Malagueta

Compotas - x
Massa de Pimentão - x
Massa Malagueta - x

Meloa Compotas - x
Morangos Doçaria - x
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CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTO GRA TER

HORTIFRUTICULTURA
Nêspera Compotas - x

Pimento
Compotas - x
Massa de Pimentão - x

Tomarilho Compotas - x
Tomate-capucho Compotas - x
Tomate-hortícola Compotas - x
Uva branca Compotas - x

PRODUTOS DA PECUÁRIA
Leite e derivados

Doçaria (Donas Amélias, Melinhas, Queijadas 
da Graciosa) x x

Queijo - x
Pão e afins x x

Ovos
Doçaria (suspiros, Donas Amélias, Melinhas, Queijadas 
da Graciosa) x x

Pão e afins x x

SUBPRODUTOS
DA PECUÁRIA

Banha Pão e afins x x
Chifre de vaca/boi Peças de osso e/ou chifres x x
Lã natural Peças tecidas - x

TOTAIS 77 11 127
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ANEXO IV  ||  Listagem das matérias-primas diagnosticadas, respetivos produtores e/ou transformadores e consumidores inquiridos, nas ilhas Graciosa (GRA) e Terceira (TER).

CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTOR TRANSFORMADOR

FLORESTAL Acácia Secretaria Regional 
da Agricultura e Florestas

Corte e serração de madeiras: André 
Mendes; ETMAL; Isolino Martins Mendes; 
David Gonçalves da Rocha Godinho; 
Casa Agrícola e Serração de madeiras 
José Gabriel Valadão da Rocha; Corte e 
serração de madeiras: Isolino Martins 
Mendes

Álamo-negro ou choupo-
-negro ou faia-preta

Corte e serração de madeiras:
Isolino Martins Mendes

Amoreira

Araçaleiro

Árvore-do-paraíso
Buxo

Camélia 
ou roseira do Japão

Carrasco

Carvalho Corte e serração de madeiras: Isolino 
Martins Mendes; David Gonçalves da 
Rocha Godinho;Castanheiro ou castanho

Cedro-do-Buçaco Corte e serração de madeiras: 
David Gonçalves da Rocha Godinho

Cedro-do-mato
Corte e serração de madeiras:
Isolino Martins Mendes

Cedro-fino

Criptoméria

Corte e serração de madeiras: André 
Mendes; ETMAL; Isolino Martins Mendes; 
David Gonçalves da Rocha Godinho; 
Casa Agrícola e Serração de madeiras 
José Gabriel Valadão da Rocha;

Eucalipto

Faia-da-Holanda
ou bânsia Corte e serração de madeiras: 

Isolino Martins Mendes
Faia-da-terra
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CONSUMIDOR ILHA ATIVIDADE ARTESANAL (DETALHADA)

António Manuel Vieira Nunes Mota TER Fabrico de instrumentos musicais de corda
Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;

Gabriel de Paula S. Botelho Pavão TER Escultura; Fabrico de miniaturas;

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Pedro Manuel Rodrigues Lopes TER Fabrico de miniaturas
Susana Fátima Meneses Godinho Almeida TER Arte de embutidor

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;

Lúcia Maria Jesus Borges de Freitas TER Arte de soqueiro e tamanqueiro

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;

Lúcia de Fátima Carvalho da Silva Pereira TER Fabrico de miniaturas

Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;
Susana Fátima Meneses Godinho Almeida TER Arte de embutidor

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;
Susana Fátima Meneses Godinho Almeida TER Arte de embutidor

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Susana Fátima Meneses Godinho Almeida TER Arte de embutidor

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
Lúcia de Fátima Carvalho da Silva Pereira TER Fabrico de miniaturas
Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;

António Manuel Vieira Nunes Mota TER Fabrico de instrumentos musicais de corda
Gabriel de Paula S. Botelho Pavão TER Escultura; Fabrico de miniaturas;

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
Gabriel de Paula S. Botelho Pavão TER Escultura; Fabrico de miniaturas;

Lúcia Maria Jesus Borges de Freitas TER Fabrico de miniaturas

Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;

Pedro Manuel Rodrigues Lopes TER Fabrico de miniaturas
Gabriel de Paula S. Botelho Pavão TER Escultura; Fabrico de miniaturas;

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;

António Manuel Vieira Nunes Mota TER Fabrico de instrumentos musicais de corda
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CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTOR TRANSFORMADOR

FLORESTAL
(CONT.)

Incenso 
ou faia-do-norte

Secretaria Regional 
da Agricultura e Florestas

Corte e serração de madeiras: ETMAL; 
Isolino Martins Mendes; David Gonçalves 
da Rocha Godinho;

Louro Corte e serração de madeiras: Isolino 
Martins Mendes; David Gonçalves da 
Rocha Godinho;

Metrosidero 
ou árvore-de-fogo

Corte e serração de madeiras: Isolino 
Martins MendesNegrito

Nespereira
Nogueira

Pinheiro-bravo

Corte e serração de madeiras: Isolino 
Martins Mendes; David Gonçalves 
da Rocha Godinho; Casa Agrícola e 
Serração de madeiras José Gabriel 
Valadão da Rocha

Plátano

Roseira ou giesta Corte e serração de madeiras: 
Isolino Martins Mendes; 
David Gonçalves da Rocha Godinho;

Vinhático 
ou louro mata-cabras

OUTROS 
ELEMENTOS 
VEGETAIS

Espadana Cultura espontânea
Junco Cultura espontânea

Linho
Azorlinho; Azorina - Sociedade de 
Gestão Ambiental e Conservação da 
Natureza, S.A. (SMI);

Folha de milho
Agricultores; Azorina - Sociedade de 
Gestão Ambiental e Conservação da 
Natureza, S.A. (SMI);

Sementes lágrima de 
Nossa Senhora

Carmothings - Maria do Carmo dos 
Santos Lima (artesã); BeMia - Manuela 
Zélia Tomar Ávila Sousa (artesã); 
Azorina - Sociedade de Gestão 
Ambiental e Conservação da Natureza, 
S.A. (SMI);
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CONSUMIDOR ILHA ATIVIDADE ARTESANAL (DETALHADA)

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
Gabriel de Paula S. Botelho Pavão TER Escultura; Fabrico de miniaturas;

Lúcia de Fátima Carvalho da Silva Pereira TER Fabrico de miniaturas

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;
Susana Fátima Meneses Godinho Almeida TER Arte de embutidor

Lúcia de Fátima Carvalho da Silva Pereira TER Fabrico de miniaturas

Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;
António Manuel Vieira Nunes Mota TER Fabrico de instrumentos musicais de corda

Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;
José Eduardo Martins Pereira TER Artes e ofícios de trabalhar elementos vegetais

Lúcia de Fátima Carvalho da Silva Pereira TER Fabrico de miniaturas

Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;

Susana Fátima Meneses Godinho Almeida TER Arte de embutidor
Francisco Roberto Barcelos Pereira TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de brinquedos;

Gabriel de Paula S. Botelho Pavão TER Escultura; Fabrico de miniaturas;
Lúcia de Fátima Carvalho da Silva Pereira TER Fabrico de miniaturas

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Paulo Gabriel Lopes Pereira TER Fabrico de brinquedos; Fabrico de miniaturas;

Pedro Manuel Rodrigues Lopes TER Fabrico de miniaturas

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico utensílios e outros objetos; Fabrico de miniaturas;

Márcia de Fátima Fagundes Ávila TER Fabrico de bijuteria
Márcia de Fátima Fagundes Ávila TER Fabrico de bijuteria

Márcia Catarina Mendes Coelho TER Preparação e fiação de fibras têxteis

Maria de Lourdes de Sousa Mendes Coelho TER Preparação e fiação de fibras têxteis

Ilda Maria Câmara Toste Vieira TER Confeção de bonecos em folha de milho

BeMia - Manuela Zélia Tomar Ávila Sousa TER Fabrico de bijuteria

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Fabrico de bijuteria

Narciso António Martins Bento Lopes TER Fabrico de bijuteria
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CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTOR TRANSFORMADOR

OUTROS 
ELEMENTOS 
VEGETAIS
(CONT.)

Trigo (palha)

BeMia - Manuela Zélia Tomar Ávila 
Sousa; Azorina - Sociedade de Gestão 
Ambiental e Conservação da Natureza, 
S.A. (SMI); Aida Maria de Chaves Bairos 
(SMA);

Vimes

José Eduardo Martins Pereira (artesão); 
Paulo Ferreira; Azorina - Sociedade de 
Gestão Ambiental e Conservação da 
Natureza, S.A. (SMI);

AGRICULTURA Açaflor
Luís Rocha Costa;

Carmothings - Maria do Carmo dos 
Santos Lima (artesã);

Alecrim
Cidreira
Dente de leão
Erva-príncipe
Flor-sálvia
Lúcia-lima
Macela
Manjericão
Menta chocolate
Milefólio
Nêveda
Orégão
Sálvia
Tília
Tomilho
Tomilho-limão

Açúcar (beterraba) Agricultores
SINAGA - Sociedade de Indústrias 
Agrícolas Açorianas, S.A.

Trigo (farinha) Trigo importado
Moagem Terceirense LDA; Finançor 
Agroalimentar, S.A. (SMI);

MEL
Mel

Apicultores associados AAIT; 
Apicultores associados Frutercoop; 
Apicultores individuais;

AAIT; Frutercoop; 
individuais;
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CONSUMIDOR ILHA ATIVIDADE ARTESANAL (DETALHADA)

BeMia - Manuela Zélia Tomar Ávila Sousa TER Fabrico de bijuteria

José Eduardo Martins Pereira TER Artes e ofícios de trabalhar elementos vegetais

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares
Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas
Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas
Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares
Ana Maria Pimentel Pereira da Costa TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Sara de Jesus Bettencourt Félix GRA Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Uldemira Maria da Silva Picanço Santos GRA Fabrico de pão e de produtos afins do pão; Fabrico de bolos, doçaria e confeitos;

Frutercoop TER Produção de mel e outros produtos de colmeia

Maria de Fátima Martins Rocha Correia TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Maria João (pasteleira do Q.B. – Food Court) TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Olívia Maria de Castro Dias Pereira TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Sara de Jesus Bettencourt Félix GRA Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Uldemira Maria da Silva Picanço Santos GRA Fabrico de pão e de produtos afins do pão; Fabrico de bolos, doçaria e confeitos;

Ana Maria Pimentel Pereira da Costa TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Maria João (pasteleira do Q.B. – Food Court) TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares
Frutercoop TER Produção de mel e outros produtos de colmeia
Maria João (pasteleira do Q.B. – Food Court) TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
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CATEGORIA MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTOR TRANSFORMADOR

HORTI-FRUTICULTURA
Abóbora

Luís Rocha Costa; Cáritas da Ilha 
Terceira - As Nossas Quintas; 
Frutercoop; José António (Biscoitos);

Araça
Luís Rocha Costa; 
José António (Biscoitos);

Figo
Cáritas da Ilha Terceira - As Nossas 
Quintas; José António (Biscoitos);

Framboesa Luís Rocha Costa;

Limão

Agostinho Machado - Comércio de 
Produtos Alimentares, Unipessoal Lda; 
Aura Toste; Paulo Ferreira; Pedro Dias; 
José António (Biscoitos);

Maçã

Agostinho Machado - Comércio de 
Produtos Alimentares, Unipessoal Lda; 
Cáritas da Ilha Terceira - As Nossas 
Quintas; Frutercoop;

Morango
Paulo Ferreira; Cáritas da Ilha Terceira - 
As Nossas Quintas; Pedro Dias; 
Filipe Barbeito;

Nêspera Luís Rocha Costa; Frutercoop;

Pimento Cáritas da Ilha Terceira 
- As Nossas Quintas

Tomarilho Luís Rocha Costa;

Tomate-capucho Luís Rocha Costa;

Tomate-hortícola Cáritas da Ilha Terceira 
- As Nossas Quintas; Frutercoop;

Uva Luís Rocha Costa.

PRODUTOS 
DA PECUÁRIA

Leite e derivados Lavradores Pronicol – Produtos Lácteos, S.A.

Ovos

AviGraciosa – Rodrigo Silveira; 
Aviário de Nuno Alexandre Medeiros 
Teixeira (SMI); Coprave -Sociedade 
Avícola, Lda (SMI);

SUBPRODUTOS 
DA PECUÁRIA

Banha Talhos
Chifre de vaca/boi Matadouros

Lã natural

Granja UAç; Milton Álvaro Almeida 
Gomes; ARCOA – Associação de 
Criadores de Ovinos e Caprinos da Ilha 
de Santa Maria;



CONSUMIDOR ILHA ATIVIDADE ARTESANAL (DETALHADA)

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Uldemira Maria da Silva Picanço Santos GRA Fabrico de pão e de produtos afins do pão; Fabrico de bolos, doçaria e confeitos;

Ana Maria Pimentel Pereira da Costa TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Carmothings - Maria do Carmo dos Santos Lima TER Ervas aromáticas

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Ana Maria Pimentel Pereira da Costa TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Açores Aromas TER Fabrico de doces, compotas, geleias e similares

Sara de Jesus Bettencourt Félix GRA Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Uldemira Maria da Silva Picanço Santos GRA Fabrico de pão e de produtos afins do pão; Fabrico de bolos, doçaria e confeitos;

Ana Maria Pimentel Pereira da Costa TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Maria João (pasteleira do Q.B. – Food Court) TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Queijaria Vaquinha TER Produção de queijo e de outros produtos lácteos

Sara de Jesus Bettencourt Félix GRA Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Uldemira Maria da Silva Picanço Santos GRA Fabrico de pão e de produtos afins do pão; Fabrico de bolos, doçaria e confeitos;
Ana Maria Pimentel Pereira da Costa TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
Maria João (pasteleira do Q.B. – Food Court) TER Fabrico de bolos, doçaria e confeitos

Uldemira Maria da Silva Picanço Santos GRA Fabrico de pão e de produtos afins do pão; Fabrico de bolos, doçaria e confeitos;
José Manuel de Jesus Souto Gonçalves GRA Arte de trabalhar osso, chifre e similares

Eduarda do Carmo Gonçalves da Rocha Vieira 6 TER Tecelagem

Lúcia Maria Jesus Borges de Freitas 7 TER Tecelagem

Márcia de Fátima Fagundes Ávila 8 TER Fabrico de bijuteria

  6 Utiliza lã comprada (rosarios4);   7 Utiliza lã comprada (rosarios4);   8 Utiliza lã natural;
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