
Cederico Alves Borges Resumidamente, a ideia passa pela implementação de dois planos 
de acção que permitam  a comercialização/exportação de azeite 
produzido na região, conseguindo chegar a mercados/clientes 
atualmente inalcançáveis para o pequeno produtor. 
A ideia surge pela constatação do aumento significativo e 
crescente do consumo de Azeite em todo o mundo, combinada 
com as excepcionais condições para o cultivo da oliveira na região 
(fazemos parte de uma das  5 regiões de Azeite DOP – 
Denominação de Origem Protegida), produzindo um azeite de 
qualidade inegavelmente superior. 
No entanto, temos demonstrado algumas limitações para 
conseguirmos apresentar o nosso produto de qualidade 
reconhecida a quem efectivamente quer e pode comprar.  
Essas dificuldades podem resumir-se em duas áreas: 
- Comercial/Marketing - O produto não alcança ou não é 
suficientemente conhecido nos mercados internacionais ou 
potenciais clientes. Para alem do quase desconhecimento do 
nosso azeite, não existe uma marca que o represente ou uma 
forma unica de comunicar; 
- Oferta/Produção – Oferta é muito desunificada e feita 
esporadicamente por pequenos produtores e alguns lagares. Não 
consegue assim fazer face a encomendas de grande dimensão e 
torna-se consequentemente menos competitiva no preço; 
De forma a suprir estas duas dificuldades proponho, em resumo, 
dois Planos de Acção: 
- Criação de marca e constituição de evoluida plataforma 
informática especificamente desenhada para prospecção, 
apresentação, consulta e gestão de venda, do produto e do 
cliente, na WEB.  
Passando a utilizar os novos conceitos de e-marketing , 
conjugamos um unico produto, uma unica mensagem, uma unica 
marca e passamos a comunicar com clientes de todo o mundo de 
forma individualizada e personalizada. 
- Criação de sinergias para cedencia de azeite e acordos de preços 
a pagar, em colaboração com o Municipio, com lagares da região 
e os vários pequenos produtores de forma a podermos 
apresentar uma oferta integrada da nossa produção regional.  
Em resumo, fomentar o cooperativismo regional, combinando e 
calculando as capacidades de produção e armazenamento de 
toda a região para conseguir chegar a mercados com uma oferta 
verdadeiramente competitiva. (p. ex. O mercado chines, com 
poder de compra e necessidades crescentes, faz encomendas em 
quantidades enormes que são impossíveis de satisfazer por 
apenas um lagar ou um pequeno produtor). 

 


