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O Director Geral da Azorfisk, Simão Neves, diz 
que o sector das pescas tem bastante por onde 

evoluir nos Açores para que ser mais sustentável 
a médio prazo. Numa altura em que há infor-

mações de que se registam decréscimos de 20% 
no consumo de peixe, Simão Neves confessa que 
teme pelo sector. Primeiro por causa da produ-
ção, depois porque as gerações mais novas não 
se preocupam com a qualidade do pescado que 
consomem. A Azorfisk está presente em cinco 

ilhas e alerta para o elevado custo dos transpor-
tes cuja solução poderia passar pela SATA, com 

uma operação de avião cargueiro.

Empresa Azorfisk – comércio de pescado em Rabo de Peixe 

“A Marca Açores é muito importante 
para o sector do pescado porque pode 

ser a forma de dar autenticidade 
ao peixe dos Açores”

Como surgiu a empresa Azorfisk?
A casa mãe da Azorfisk é a Scanfisk, que tem 

sede e fábrica em Saragoça, Espanha. São traders e 
compram e vendem peixe no mundo inteiro. O dono 
da empresa, Angel Garcia, é uma pessoa que gosta de 
estar muito próximo da produção, quer em Espanha 
onde tem empresas em Barcelona e Vigo para poder 
comprar na origem, ou na África do Sul, ou nos Açores. 
Ou através da criação de empresas próprias ou fazendo 
associações com parceiros locais para poder ter sempre 
acesso ao melhor peixe e de melhor qualidade, ajudan-
do a comunidade.

No caso dos Açores, a Scanfisk teve um emissário 
cá a analisar o mercado durante três anos e em 2014 
chegaram a uma empresa local e propuseram uma par-
ceria. Isto funcionou até que em 2015 esta empresa lo-
cal começou a ter alguns problemas e foi preciso tomar 
uma decisão e a Scanfisk decidiu montar uma empresa 
em Portugal, a Azorfisk.

Durante um ano esteve-se a trabalhar toda a ver-
tente administrativa e em Dezembro de 2015 criámos 
a Azorfisk que começou a sua operação em Março de 
2016. Desde aí constituiu-se a equipa e adquiriram-se 
as instalações. 

Em 2017 tivemos de avançar para a aquisição do 
espaço porque a ideia inicial era criar uma fábrica de 
raiz mas não foi possível. Em 2018 começámos a tra-
balhar com os Estados Unidos da América e neste mo-
mento temos clientes em Portugal continental, que ab-
sorve a maioria das nossas vendas, mas também temos 
clientes no Canadá desde o início, nos Estados Unidos 
a partir de 2018, e em Espanha que este ano começou 
a ter mais peso no nosso volume de negócios. Facturá-
mos no primeiro ano 2,5 milhões de euros, no segundo 
ano 2,7 milhões e no ano passado 2 milhões. A empresa 
tem tido um desenvolvimento com mais calma porque 
temos sofrido um bocadinho com toda a desorganiza-

ção do sector.

Como é que funciona a empresa? Adquirem di-
rectamente ao pescador ou em lota?

Compramos peixe em lota, só em lota. Não há um 
quilo de peixe que entre aqui que não tenha uma fac-
tura. Aliás, nós aderimos à cartilha da sustentabilidade 
na primeira fase e um dos objectivos que foi posto e 
anunciado, era manter “100% das Compras de Pescado 
com Factura”. 

Só compramos em lota, estamos cada vez mais a 
tentar incrementar a possibilidade de fazer contratos 
directos, que são os contratos tripartidos que passam 
pela lota, e que permitem, mais do que garantir preço, 
garantir pescado. Isso é que é o importante, termos al-
guma estabilidade de acesso ao peixe. Não é fácil por-
que na negociação continua a existir muito a cultura da 
informalidade. Não permitimos isso, mas o problema é 
que há sempre quem o faça.

Também por isso a Associação de Comerciantes 
de Pescado dos Açores tem feito um trabalho com a 
Federação das Pescas, e com várias entidades, para se 
incrementar o cruzamento de informação a ver se se 
consegue baixar a informalidade no sector.

A questão do preço do peixe tem a ver com o facto 
de haver menos peixe descarregado em lota, o que faz 
com que o preço suba. Ou seja, não há uma valoriza-
ção efectiva do peixe, não quer dizer que não se está a 
trabalhar melhor o peixe, nem há melhor qualidade, o 
que há é menos oferta. E funciona a lei da oferta e da 
procura, o que faz o preço disparar. O problema é que o 
cliente final opta por não comprar. 

Nós cá temos compradores próprios, em Santa Ma-
ria, no Pico e em São Jorge, e este ano já abrimos na 
Terceira as segundas instalações da empresa. 

Temos outra especificidade, trabalhamos sempre 
com empresas para quem conseguimos seguro de cré-

dito.

O que quer isso dizer?
Que antes de vendermos, perguntamos a uma com-

panhia de seguros que trabalha com a empresa mãe, se 
podemos ou não dar crédito àquele cliente e eles atri-
buem-nos um plafond. Até hoje só tivemos um inco-
brável porque a empresa entrou em falência mas tinha 
seguro de crédito e a companhia de seguros conseguiu 
que recebêssemos 80% do valor em dívida. 

Isso tem coisas boas e tem coisas más. Por exem-
plo, não conseguimos trabalhar com restaurantes por-
que sempre que pedimos seguro de crédito, a maioria 
não consegue. Também é um mercado que não con-
seguimos trabalhar porque trabalha ainda muito com o 
mercado informal. Optamos por trabalhar por exemplo 
com peixarias e distribuidores. 

Há muito a ideia que o peixe é caro porque vai para 
a exportação, mas com o crescimento do turismo, e se 
formos fazer bem a análise, quem paga o peixe mais 
caro é quem vende para o comércio local porque vende 
para os restaurantes, que conseguem fazer outro tipo de 
preço aos seus clientes. 

O cliente típico de expedição para fora dos açores 
que consome em quantidade são as grandes superfícies 

que não conseguem pagar loucuras pelo peixe porque 
vão vender para o cliente final, que não quer pagar mui-
to caro. No ano passado a Azorfisk só para um cliente 
vendeu menos 860 mil euros por causa da subida do 
preço do peixe, que enviamos quer de barco quer de 
avião. 

Mas não há peixe?
Neste sector gera-se uma artificialidade. Por exem-

plo, desde Novembro do ano passado que os pescado-
res se dedicam à lula. Porque alguém comprou lula em 
lota a 13 euros e os pescadores aperceberam-se que 
nesta arte ganhavam mais dinheiro e foi tudo pescar 
lula. Se analisarmos as estatísticas das descargas de 
peixe, vemos que o peixe de fundo (nesta análise deve 
sempre retirar-se o chicharro, atum e lula) tem baixado 
porque está tudo na lula. Depois como há menos peixe, 
voltamos ao preço mais alto.

Aqui na Azorfisk tentámos aproximar-nos muito 
do Governo, da Lotaçor, da produção, da Federação 
das Pescas, dialogando para que todos juntos mostre-
mos que há outras formas de trabalhar.

Por exemplo, o meu patrão trabalha com barcos 
em África em que determinado barco quando vem a 
caminho liga e diz as quantidades que traz de deter-


