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A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça (CAOM) é uma instituição com mais de 60 anos de história, enquadrada
numa das mais tradicionais e prestigiadas regiões da olivicultura nacional. Fomos ao encontro de Francisco Vilela Ribeiro,
Médico Veterinário, que em abril foi eleito Presidente e que partilhou connosco as suas ambições para a Cooperativa.

F

azendo uma breve apresentação da sua
“casa”, fala-nos de uma entidade com um
universo de mais de mil associados, cuja
área de influência restringe-se unicamente
ao concelho de Murça. Conforme explica,
a CAOM beneficia de um concelho que, no
seu interior, tem zonas de características
completamente distintas. Uma situação da
qual resulta “um azeite completamente diferente, provavelmente o mais genuíno dos azeites de Trás-os-Montes”.
Os atuais números da produção cifram-se nos três
milhões de quilos de azeitona e nos 350 a 400 mil litros
de azeite. Em termos comerciais, este azeite encontra-se
segmentado “em três gamas: uma premium (representada
pelo Azeite Porca de Murça e na qual se inserem o DOP,
os monovarietais ou o biológico), uma gama clássica (Senhor de Murça) e uma gama tradicional (Azeite de Murça).
Questionado acerca da estratégia que vem trazer a
sua direção, Francisco Vilela Ribeiro aponta-nos o objetivo de associar o marketing da CAOM aos aspetos da
história e da cultura de Murça: “Murça é dos concelhos
mais antigos do País, teve um conjunto de personalidades que merecem referência e nós queremos ligar o
nosso azeite a isso”.

Num outro sentido, destaca
também uma política de “muita
proximidade e transparência para
com o cooperante”. Um exemplo,
introduzido este ano, está na
“instalação de um laboratório
novo, de espectrofotometria, que
indica no imediato o rendimento
da azeitona de cada produtor”.
Entre outras intenções, nomeia também o interesse em
“valorizar um subproduto importante, que é o aproveitamento do
bagaço para pellets”, a “aposta no
mercado da saudade” ou o
eventual investimento em
“mais linhas de extração”.
Concluindo, diz-nos que a
sua direção “quer alavancar a Cooperativa para
um mercado ainda maior,
mas sempre com responsabilidade e dentro de um
crescimento sustentado”.

