
HÁ DOIS TIPOS de empresas. As 
que olham para a sustentabilidade 
ambiental como um custo e as que 
olham para sustentabilidade ambiental 
como um ativo. As que têm os olhos 
postos no lucro e as que têm uma 
preocupação com a criação de valor. 
Há mais de cinquenta anos que a 
Cofaco fez a sua escolha: A criação 

de valor. Os resultados alcançados, 
com a liderança destacada e 
incontestada do setor conserveiro 
nacional, mostram que é possível 
compatibilizar um negócio sustentável 
com o respeito pelo ambiente, com 
a eficiência na exploração dos 
recursos e com um impacto positivo 
e duradouro na comunidade. 

Nascida em 1961 em Vila Real de 
Santo António, e tendo como objetivo 
levar à mesa dos portugueses e dos 
consumidores em todo o mundo 
as melhores conservas, a Cofaco 
atravessou o Atlântico e, em 1962, 
instalou-se nos Açores. O arquipélago 
está na rota do melhor pescado, 
em especial do atum, a estrela 

da companhia com marcos como 
“Bom Petisco” ou do “Tenório”.

Respeitar a Natureza
Integrada num extraordinário cenário 
natural, para a Cofaco os recursos 
não são inesgotáveis. Com mais de 
meio século de presença nos Açores, 
a história da empresa confunde-
se com a história local. Uma das 
missões da Cofaco é que os Açores 
continuem a ser aquilo que sempre 
foram: “um sítio paradisíaco” onde “a 
natureza é respeitada”, nas palavras 
da National Geographic. É por isso 
que, em 2015, os pescadores da 

Cofaco continuam a capturar o atum 
como se estivéssemos em 1961: um 
homem, uma cana, um peixe. A pesca 
artesanal não é apenas aquela que 
garante a melhor qualidade do peixe 
que lhe chega ao prato. É também o 
método mais eficiente na preservação 
das espécies e o mais sustentável 
na preservação do nosso Mar. 
A Cofaco esteve sempre alinhada com 
as necessidades dos consumidores. 
Para além do preço e da qualidade, as 
escolhas de consumo são determinadas 
pela sustentabilidade ambiental e 
da responsabilidade social exibidas 
pelas marcas. As credenciais do grupo 
açoriano têm sido reconhecidas. 
As pescarias da Cofaco, tal como o 
produto final, são certificadas com 
selos verdes – os EcoLabeling. A 
empresa não esconde o orgulho nas 
distinções: o estatuto de “Dolphin Safe” 

atribuído pelo “Earth Island Institute”, 
que na prática quer dizer que o método 
de pesca e captura não afeta os 
golfinhos; ou o certificado “Friend of the 
Sea”, que atesta a sustentabilidade da 
atividade da Cofaco no mar dos Açores 
e é uma garantia de que todo o pescado 
tem origem em zonas que não acusam o 
stress da sobre-exploração de stocks.  

Da lata para a mesa 
de milhões
As preocupações com a 
sustentabilidade não terminam 
quando o pescado é descarregado nas 
unidades do Pico ou de Rabo de Peixe, 
de onde se trabalha com os olhos 
postos no Atlântico. É nesses dois 
complexos industriais de ponta que é 
contada a outra parte da história pelos 
513 trabalhadores – ou trabalhadoras, 
uma vez que as mulheres constituem 
a maioria da força laboral responsável 
pelo sucesso da empresa. Recorrendo 
às mais desenvolvidas soluções ao 
dispor do setor das conservas, o 
peixe fresco faz o duplo salto: do 
Atlântico para a lata, e da lata para a 
mesa de milhões em todo o mundo.  
Contrariando o senso comum, as 
conservas da Cofaco são 100% livres 
de aditivos incluindo conservantes. 
Como? Através de um processo de 
esterilização e de um tratamento 
térmico que elimina as espécies 
microbianas, mantendo toda a frescura 
e propriedades do peixe. Resultado: 
70% das vitaminas do peixe são 
mantidas no momento do consumo. Se 
pensarmos que 90% das vitaminas 
do pescado fresco são perdidas nos 
processos de refrigeração e confeção 
domésticos, então o peixe em conserva 
retém sete vezes mais propriedades. 
O preconceito sobre a lata é desfeito. 
O peixe em conserva não só é bom, 
como é saudável e recomendável.

Grupo Cofaco:  
segredos de um lÍder  

no mercado e no exemplo 
PARA A COFACO É POSSÍVEL COMPATIBILIZAR A SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO E O RESPEITO 

PELO AMBIENTE, SEM PERDER A EFICIÊNCIA NA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS E COM UM IMPACTO 
POSITIVO E DURADOURO NA COMUNIDADE. A EMPRESA É LÍDER DO SETOR CONSERVEIRO 

NACIONAL E A SUA HSTÓRIA CONFUNDE-SE COM A DOS AÇORES, ONDE ESTÁ SEDEADA

As conservas da Cofaco 
são 100% livres de aditivos 
incluindo conservantes

Do Pico e Rabo de Peixe 
para resto do mundo. 
A empresa tem quebrado barreiras 
com novos produtos e com novas 
formas de os apresentar. Isso foi 
assinalado por Maria Damanaki, Co-
missária Europeia das Pescas que, 
nos Açores, viu na Cofaco a capaci-
dade de inovação e de projeção glo-
bal da tradição que podem ser exem-
plo na Europa.
Com um catálogo de marcas consa-
gradas, como o atum Bom Petisco, 
Tenório, Pitéu, Líder, entre muitas 
outras, a Cofaco continua a conquis-
tar mercados internacionais, presen-
te nos 5 continentes, em mais de 30 
países. É muito possível comprar 
uma conserva da Cofaco nos super-
mercados de Nova Iorque ou Sidney.
Sem surpresa, estas são algumas 
das razões que fazem da Cofaco lí-
der nacional do setor. Com um volu-
me de negócios de 91 milhões de eu-
ros. Foi o grupo da agroindústria que 
mais cresceu em volume de vendas. 
E é a única empresa do sector con-
serveiro nacional no ranking das 500 
maiores empresas portuguesas.

A Cofaco estÁ presente 
em mais de 30 paÍses e 

continua a conquistar 
mercados

O Bom Petisco
é uma das marcas consagradas da empresa
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