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Easy fruits & salads para 2017

Empresário e agricultor João Monteiro 
diz que horticultura nos Açores, mais do 
que uma revolução, precisa de evolução

E um Bispo 
Auxiliar?

Nota de Abertura

págs. 2 e 3

Passou pouco mais de um ano sobre a data em que D. 
João Lavrador chegou à Diocese e vai completar-se, em 
Março, um ano sobre a data em que foi investido como Bis-
po residencial de Angra. Podemos dizer que o primeiro ano 
de episcopado nestas ilhas foi ocupado pelo novo Bispo na 
tarefa de “conhecer os cantos à casa”, numa exaustiva ronda 
de presenças em todas as ilhas e de proximidade com clero, 
conselhos pastorais e outros organismos eclesiais.

E o novo Bispo não demorou nada e quis dar um sinal 
de que 2017 ia ser o arranque dos planos que traz para a 
Diocese, no campo pastoral e social. Ainda há dias anun-
ciava a criação de um organismo e um fundo para dar res-
posta urgente e imediata a situações de crianças em riscos 
de pobreza extrema.

E agora convocou, para esta semana, um Conselho 
Presbiteral extraordinário que, entre outros assuntos, vai 
debater uma proposta de uma nova organização diocesana 
para uma maior “Dinamização Evangelizadora de todo o 
Povo de Deus da Diocese de Angra”.

E nessa proposta avança-se com um projecto, pelo me-
nos na forma, muito semelhante ao que foi posto em prática 
no episcopado de D. Aurélio Granada Escudeiro, funda-
mentando-se num princípio descentralizador baseado em 
Vigararias Episcopais em três Zonas, concretamente Angra, 
Horta e Ponta Delgada. Novidade poderá ser a criação de 
uma Vigararia Episcopal para a formação de leigos.

No passado, o sistema não resultou, porque os Vigários 
Episcopais nunca tiveram acção concreta, definida e visível, 
perante as comunidades.

Não se pode dizer que a proposta assenta numa visão 
como que “distrital” da igreja, mas é legítimo opinar que 
não é tão abrangente como o que se vinha a fazer nos últi-
mos anos que era cimentar a ideia de organização, por ilha, 
como acontece com os conselhos pastorais.

Só poderemos ter opinião formada, depois de ouvir 
as conclusões deste Conselho Presbiteral, bem como do 
Conselho Pastoral Diocesano que também vai reunir este 
mês com carácter extraordinário. Mas há uma questão que 
tem de voltar a ser discutida, sem medos nem complexos e 
que se prende com a criação de um Bispo Auxiliar para a 
Diocese. 

Não partilhamos da ideia da criação de uma segunda 
diocese, essencialmente por razões históricas de unidade 
açoriana de que a Igreja é esteio desde sempre. Mas há ra-
zões pastorais que levam a que haja necessidade de um Bis-
po auxiliar, até porque ao Prelado diocesano muito difícil é, 
no somar dos anos, a proximidade que é necessária.

Pela falta de clero, a agregação de paróquias em zonas 
pastorais, está a tirar identidade a muitas delas, principal-
mente às de menor dimensão e população. Os serviços re-
ligiosos estão reduzidos ao mínimo e a falta de presença de 
um pároco desmotiva a prática religiosa e consequentemente 
a vertente formativa e até de acção social. No caso dos Vi-
gários episcopais, e falando de São Miguel, nunca tiveram 
uma estrutura de apoio, nem sequer uma igreja de referên-
cia, limitando-se a estar onde eram convidados a ir.

Tudo isto poderia colmatar-se com a presença de um 
Bispo auxiliar que se dedicasse a uma maior proximidade 
com a Ilha de São Miguel, não beliscando em nada a uni-
dade diocesana.

De resto, e quanto aos propósitos pastorais que têm es-
tado nas linhas de orientação de D. João Lavrador há apenas 
que esperar para ver, essencialmente, se a Diocese conse-
gue sair deste estado de um certo amorfismo que leva a esta 
grande dificuldade de descolar daquilo que é a religiosidade 
popular para o que deve ser uma verdadeira vivência da fé 
com consequências práticas na vida dos Açores.

                                                                Santos Narciso 

Psicólogo Emanuel Brilhante deixa conselhos 
para tornar 2017 um ano de viragem na sua vida

“Komaki burguer” feito 
com produtos regionais 

percorre toda a ilha

Mês de Janeiro repleto de arte 
e aventura na ilha do Pico
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Terminado mais um ano, e com o advento de um novo, eis 
que, com ele, chega o momento em que muitos de nós somos 
convidados a ter um olhar sobre novas – e velhas, também - metas 
e desafios que, não raras vezes, colocamos a nós próprios. Ora, 
é, justamente, sobre o modo como nos propomos desafiar que 
gostaria de convidar o leitor a refletir.
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Novas saladas 4 Estações, legumes frescos cortados para sopa e fruta fresca regional 
pronta a consumir são as novas apostas da Easy Fruits & Salads para 2017

Empresário e agricultor João Monteiro considera que 
o sector da horticultura nos Açores mais do que uma 

revolução precisa de uma evolução
A escolha do slogan “Making Life taste better” mostra a visão da agricultura e o gosto por esta área por parte de três jovens sonhadores e empreendedores açorianos 
que há sete anos atrás quiseram que a Easy Fruits & Salads passasse da vontade comum a uma realidade com fortes e robustas raízes. Tal como os produtos que desde 

2010 a empresa produz e coloca à mesa já em seis das nove ilhas açorianas. Numa entrevista ao nosso jornal, na entrada de 2017, João Monteiro, um dos 
responsáveis pela empresa, diz que o espírito que está descrito nas palavras do slogan da Easy Fruits & Salads, é o que os move todos os dias. 

“É produzir com qualidade de modo a que os nossos produtos possam tornar a vida das pessoas mais saborosa”.
Questionado sobre se acha que um dia seremos autossustentáveis ao nível da produção agrícola, João Monteiro coloca o dedo na ferida: “se conseguiremos ser 

autossustentáveis não sei, mas o que sei é que ainda há muito por fazer e enquanto houver coisas por fazer temos margem para trabalhar e para produzir. No entanto, 
julgo que a nossa produção hortícola continua a ser deficitária, por um lado na economia de escala que é capaz de gerar, por outro na regularidade com que consegue 
manter a produção. Isso só se consegue se os produtores forem capazes de se organizar, planificando produções, estudando o mercado em conjunto com os principais 

compradores e, desse modo, criar volume e regularidade na produção para ganhar poder negocial”.
Para João Monteiro, no entanto, mais do que olhar para o sector da horticultura com um sentido de “revolução”, há que fazê-lo com a ideia de “evolução”. 

“É disso que o nosso sector precisa: evolução”, conclui.

Três jovens empreendedores, açorianos e so-
nhadores quiseram em 2010 que a obra nascesse. 
Hoje, a Easy Fruits & Salads representa o quê para 
vós? O sonho já se encontra totalmente realizado?

A partir do momento em que decidimos avançar 
com a Easy fruits & salads, este passou a ser o projecto 
das nossas vidas, com todas as coisas positivas que isso 
potencialmente tem, mas, acima de tudo, com todo o 
trabalho, sacrifício e responsabilidade que inevitavel-
mente daí advém.  

O sonho está longe de estar realizado. Apenas uma 
pequena parte foi conseguida, que foi fazer nascer o 
projecto, introduzir a marca e os seus produtos no mer-
cado, tentanto obter reconhecimento dos consumidores 
pelos produtos, enquanto marca associada à produção 
regional. 

A Easy ainda não é hoje aquilo que nós queremos 
que ela seja, por isso temos ainda muito trabalho pela 
frente, sempre com os consumidores e o factor ino-

vação em mente, para 
atingir os objectivos que 
pretendemos para a mar-
ca e para a empresa. 

João Monteiro, 
Emanuel Barcelos e 
Andreia Marques são 
os pais da Easy. Quais 
os objectivos estiveram 
na criação desta que é 
já uma empresa única 
na região? Esta unicidade traz-vos à vontade no 
mercado ou algumas dores de cabeça?

O nosso desejo era, e é, fazer algo diferente no 
sector hortícola, aproximando-nos daquilo que é fei-
to no mesmo sector de outros países, potenciando, ao 
mesmo tempo, as condições da nossa região para a 
produção hortícola. Esse grande objectivo passava pela 

concretização de vários outros objectivos, por exemplo, 
a aposta na criação da marca e no ‘branding’ associado 
(comunicação, embalagem, etc.), a utilização de varie-
dades diferentes daquelas que são habituais, a produção 
local de artigos que são sistematicamente importados, 
a criação de valor acrescentado por intermédio dos 
produtos de IV Gama. O carácter “único”, que sem-
pre procurámos trazer à marca nunca foi, nem nunca 

será, motivo de qualquer tipo de descontração nossa. 
Muito pelo contrário. O facto de procurarmos ser di-
ferenciadores, acarreta uma grande responsabilidade 
e obriga-nos a estar sempre focados ao máximo, quer 
na produção, quer na qualidade, pois os clientes e os 
consumidores assim o exigem e nós não pretendemos 
defraudar as suas expectativas.

O que leva três jovens a investir numa área, 
como a agricultura, em São Miguel, produzindo a 
IV gama? Estamos a falar de investimentos iniciais 
e actualmente de quanto? Que apoios recebem?

Eu, pessoalmente, tive a sorte de poder trabalhar 
durante dois anos nas Calhetas de Rabo de Peixe, com 
pessoas que considero ser dos melhores produtores que 
temos na nossa terra. Esse tempo, foi a minha segunda 
universidade. Para além da grande amizade, que ain-
da hoje se mantém, essas pessoas ensinaram-me a ser 
agricultor. Com esse conhecimento prático da produ-
ção e do sector onde nos inserimos, aliado à formação 
académica e às ideias que tínhamos para a produção, 
acreditávamos que podíamos marcar a diferença e fazer 
algo novo e interessante na produção hortofrutícola.

Os investimentos realizados foram elevados, mas 
com enquadramento no anterior quadro comunitário de 
apoio, nomeadamente no Prorural, e por isso com taxas 
de apoio bastante boas. 

Actualmente os apoios que recebemos são as aju-
das directas à produção, no âmbito do Posei, que no 
caso do sector hortícola são ajudas muito baixas.  

Há quanto tempo a Easy está nas prateleiras do 
comércio micaelense? Qual tem sido o feedback por 
parte dos nossos consumidores?

Os nossos produtos começaram a ser 
comercializados em Fevereiro de 2013. Inicialmente os 
produtos apenas estavam disponíveis em São Miguel. 
Mais tarde alargamos a comercialização a outras ilhas 
do arquipélago, estando neste momento os produtos 
disponíveis também nas ilhas de Santa Maria, Terceira, 
Faial, Flores e Corvo.

2016 ficou marcado pelo início da comercialização 
dos produtos de IV gama. A IV Gama sempre foi um 
grande objectivo nosso, pois trata-se de um produto 
bastante diferenciador e de valor acrescentado. O de-
senvolvimento dessa linha de produtos apenas foi pos-
sível devido a um projecto conjunto com o nosso par-
ceiro Gelvalados, que levou à criação de uma pequena 
unidade industrial pela Gelvalados, ficando os mesmos, 
responsáveis pelo processamento e embalamento dos 
produtos, de acordo com as orientações da marca.

Ao longo deste tempo o ‘feedback’ tem sido bas-
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tante positivo.  
 
Os produtores de hortícolas e de frutas “tradi-

cionais” como têm olhado para o V. negócio? O que 
é que vos diferencia de um produtor tradicional? A 
paixão? A apresentação dos vossos produtos? A va-
riedade? A diferenciação dos produtos?

Nós somos todos diferentes e, no entanto, somos 
todos iguais. Nós procuramos ser diferentes nas varie-
dades que cultivamos e que procuramos que tenham 
características inovadoras para os consumidores, pro-
curamos ser diferentes na forma como trabalhamos os 
produtos pós-colheita e na apresentação dos produtos 
ao consumidor. Apesar dessa busca permanente pela 
diferenciação, partilhamos com todos os nossos cole-
gas de profissão, as dificuldades sentidas no quotidiano 
da produção.

 
Hoje estamos a falar de uma produção de que 

monta? Quais os produtos que produzem, embalam 
e distribuem e em que quantidades?

Ao longo deste tempo de actividade, a nossa pro-
dução foi sendo especializada em hortícolas para sa-
lada. Assim, a alface assume protagonismo como a 
cultura que fazemos em maior quantidade. Produzimos 
também grande quantidade de rúcula, tomate cherry, 
espinafre, agrião, ervas aromáticas, entre outras cultu-
ras. Os produtos apresentam-se no mercado sob 3 seg-
mentos, (1) a I Gama, que inclui as ervas aromáticas 
embaladas e um conjunto de produtos frescos emba-
lados, dos quais se destacam as alfaces multifolhas e 
o tomate cherry; (2) a IV gama, que neste momento 
conta com 8 referências diferentes entre monoprodutos 
e saladas mistas e ainda a fruta fresca cortada, da qual 
destaco o ananás dos açores; (3) finalmente o segmen-
to ‘easypro’, que corresponde à gama profissional de 
produtos Easy para o canal HoReCa, da qual destaco 
a crescente preponderância dos produtos de IV gama, 
nomeadamente as saladas.  

Que novidades tem a Easy para lançar e apre-
sentar no mercado neste momento? Porquê estas 
novas apostas?

A primeira novidade que vamos apresentar está 
para muito breve e prende-se com o lançamento de 
um novo conceito de saladas prontas a consumir (IV 
Gama), denominadas Saladas 4 Estações. São 4 novas 
referências com o nome de cada uma das estações do 
ano e serão apenas comercializadas na estação a que 
se referem. Por exemplo, a primeira destas saladas a 
ser lançada será a Salada 4 Estações Inverno; quando 
entrarmos na Primavera será a vez da Salada 4 Esta-
ções Primavera e assim sucessivamente. Este conjunto 
de saladas terá a particularidade de incluirmos alguns 
componentes na mistura, que estão, de algum modo, 
relacionados com a estação do ano correspondente, 
estabelecendo no consumidor uma correlação entre o 
produto que está a consumir e a estação do ano que 
está a passar. Outra das nossas apostas recairá numa 
mistura de vegetais para sopa, embalada e pronta a 
confeccionar. Também pretendemos fazer crescer o 
leque de fruta fresca cortada (IV gama). Ao nível da I 
gama pretendemos introduzir o hortelã na nossa gama 
de ervas aromáticas e prevemos também a introdução 
de um novo ‘mix’ de tomate cherry, com duas novas 
variedades coloridas.

A aposta na IV gama continua a ser forte, pois é um 

segmento com potencial onde podemos criar misturas 
de salada diferentes do habitual, diversificando a oferta 
para o consumidor.   

No futuro, médio e longo, quais são as vossas 
prespectivas?

As nossas perspectivas actuais passam pelo au-
mento das áreas de produção e do volume de produção. 
Queremos produzir mais pois sentimos que ainda po-
demos crescer mais a nível local.

Outra perspectiva que temos é a possibilidade de 
colocação do nosso produto no continente português, 
em locais muito específicos de venda. Esta perspectiva 
decorre do interesse demonstrado por alguns potenciais 
clientes. No final do ano passado participámos numa 
feira nacional de produtos agro-alimentares, com o 
objectivo de divulgação da marca e de perceber a re-
acção do público a um produto como o nosso, vindo 
dos Açores. A nossa participação na feira, acabou por 
ser melhor do que esperávamos, pois percebemos que 
os valores a que a marca Açores está associada, estão 
bem presentes nos consumidores, que apesar de, numa 
primeira abordagem, revelarem espanto por verem os 
hortícolas (pois julgam que só temos vacas), de imedia-
to reconhecem a qualidade do produto e querem com-
prar. Portanto obtivemos bons indicadores. No entanto 
este é um cenário que, neste momento, apenas está em 
estudo entre nós, o nosso parceiro comercial e os clien-
tes interessados, pois carece de uma máquina logística 
muito oleada, e uma produção correspondente. É algo 
que pretendemos explorar.

A escolha do slogan “Making Life taste better” 
mostra a vossa visão da agricultura e o gosto por 
esta área ou não?

Sem dúvida. É o que nos move todos os dias. É 
produzir com qualidade de modo a que os nossos pro-
dutos possam tornar a vida das pessoas mais saborosa.

São adeptos da filosofia “Easy”. Este foi ou não 
um passo “easy” que deram nas vossas vidas?

A única coisa que a Easy fruits & salads tem de 
“Easy” é mesmo o nome e os seus produtos, pois a 
implementação do projecto foi bastante difícil. Mas 
esse é um degrau que já subimos e já deixámos para 
trás. Agora estamos focados em produzir mais e bem, 
com a qualidade a que já habituámos os nossos clientes 
e consumidores para continuar a merecer a sua confian-
ça. 

 
Falando na malfadada crise, a Easy surge no ex-

plendor desta. Tem sido uma erva daninha dura de 
roer? Que efeitos tem tido esta no vosso negócio?

A crise não nos afectou comercialmente, ou seja, 
nós não sentimos efeitos negativos nas vendas por 
causa disso. O mesmo não podemos dizer acerca do 
financiamento do projecto aquando do seu arranque. Aí 
sim, sentimos grandes dificuldades, mas isso já lá vai e 
conseguimos superar esse obstáculo.

 
Falando um pouco dos produtos, surgem nas 

prateleiras das grandes superfícies com um aspecto 
fresco e prático e fácil de consumir? Como chega-
ram a este conceito?

Nós procurámos seguir um pouco as tendências do 
sector noutros mercados. Percebemos que o mercado 
estava a caminhar para este tipo de produtos. Fizemos 

uma aposta clara na criação da marca e no embalamento 
dos produtos, pois julgamos ser uma mais-valia e faze-
mos questão de cuidar, afincadamente, da nossa produ-
ção, para que os produtos tenham a melhor qualidade. 

 
O Governo Regional açoriano tem defendido 

recentemente que pretende apostar na diversifica-
ção agrícola, face ao volume de exportações de bens, 
nomeadamente frutícolas e hortícolas que a Região 
faz. Quais são, em vosso entender, os caminhos para 
uma diversificação agrícola de qualidade para os 
Açores?

A aposta na formação dos recursos humanos é 
sempre uma boa aposta. As exigências que se fazem 
nos dias de hoje aos agricultores, tornam a formação 
essencial para se ter sucesso. A aposta na qualidade 
das produções é fundamental. Hoje em dia, por um 
lado, os consumidores são cada vez mais exigentes nas 
compras que fazem; por outro lado, com o aumento do 
turismo nos Açores, somos visitados por pessoas que 
nos chegam das mais diversas origens, e, se queremos 
corresponder às expectativas de um destino turístico de 
excelência, também nós produtores temos de acom-
panhar essas exigências, melhorando a qualidade e a 
diversidade dos nossos produtos.

O ‘know-how’ é a ferramenta mais importante nos 
dias de hoje, pois a agricultura real é bastante diferente 
da agricultura imaginada.

Em vossa opinião, conseguirão os Açores ser, 
um dia, autosustentáveis ao nível da produção agrí-
cola? Se sim, que apostas falta fazer?

Se conseguiremos ser autossustentáveis não sei, 
mas o que sei é que ainda há muito por fazer e enquanto 
houver coisas por fazer temos margem para trabalhar e 
para produzir. No entanto, julgo que a nossa produção 
hortícola continua a ser deficitária, por um lado na eco-
nomia de escala que é capaz de gerar, por outro na re-
gularidade com que consegue manter a produção. Isso 
só se consegue se os produtores forem capazes de se 
organizar, planificando produções, estudando o merca-
do em conjunto com os principais compradores e, desse 
modo, criar volume e regularidade na produção para 
ganhar poder negocial. O poder negocial não se ma-
nifesta apenas na definição de preços, mas também na 
capacidade de escoamento das produções. Por exem-
plo, se produzimos um artigo de forma intermitente ao 
longo do ano e o nosso cliente se vir obrigado a recorrer 
a um produto de importação, facilmente acabará por re-
correr de forma permanente ao produto importado, pois 
esse fornecimento é regular. Se, por outro lado, formos 
capazes de gerar um produção regular desse mesmo ar-
tigo, será mais fácil garantir o escoamento do produto 
pois, para além do fornecimento regular, seremos mais 
competitivos na frescura e na qualidade dos produtos. É 
preciso dar esse passo e isso não se faz sozinho.  

Empregam mais alguém? A vossa exploração 
tem que área? Quantas estufas?

Actualmente somos seis pessoas fixas na empresa 
e contamos com mais três trabalhadores temporários. 
Exploramos uma área total de cerca de 2ha, dos quais 
4000m2 são estufa.

A produção em estufa deveu-se a acreditarem 
que só assim é possível ter produtos Easy F&S todo 
o ano à disposição dos micaelenses e açorianos no 
futuro. É este o pontapé de partida na revolução da 
agricultura açoriana?

A produção em estufa é um garante de qualidade 
e de manutenção da produção durante o ano inteiro. 
São estruturas que nos permitem manter a produção 
de determinadas culturas que, por exemplo, de Inverno 
não são possíveis produzir em ar livre. Para além disso, 
são estruturas que permitem obter produções de forma 
mais rápida e de qualidade superior às de ar livre. 

As revoluções na agricultura dos Açores sempre se 
fizeram com os grandes ciclos, como o da laranja e an-
tes dele o do trigo e do milho. Actualmente vivemos o 
ciclo das vacas e isso é bom, pois encontramos um ciclo 
que potencia as nossas condições para essa produção 
específica. Prefiro olhar para o sector da horticultura 
não como revolução, mas sim como evolução. É disso 
que o nosso sector precisa, evolução.

Ana Coelho
Fotos: DR/EF&S e GACS


