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Pão de Ló de Margaride – História

História do Pão de Ló de Margaride

5

A Freguesia de Margaride, mencionada nas inquirições de 1258, com a designação de vila Margaride,
pertence ao distrito do Porto. A povoação de Margaride foi elevada à categoria de vila de Felgueiras, por
carta de D. Maria II, datada de Março de 1846. É na cidade de Felgueiras, sede do concelho e comarca do
mesmo nome, atravessada por estradas, que se dirigem para Guimarães, Fafe, Amarante e Lousada, que se
fabrica o afamado Pão de Ló de Margaride, cuja história se destaca ao longo de séculos.
O fabrico do Pão de Ló ou pão leve, em Margaride, data de há mais de três séculos. O da casa de Leonor
Rosa da Silva, a casa mais antiga ainda hoje aberta, data de há um século e meio.
Foi no início do século XVIII, há cerca de 300 anos atrás, que uma mulher, de nome Clara Maria, começou
o fabrico deste Pão de Ló. A Casa, tal como hoje, encontrava-se localizada na freguesia de Margaride, no
centro da atual cidade de Felgueiras, no norte de Portugal. Este Pão de Ló ficou conhecido por “Pão de Ló
de Margaride”.
Após a morte de Clara Maria, foi Antónia Filix, que continuou com o fabrico deste doce, tendo mais tarde,
passado essa tarefa para Leonor Rosa da Silva. Antónia Filix tinha como companhia Leonor Rosa da Silva,
que tinha ficado ao cuidado e encargo da sua patroa Clara Maria, passando-lhe todo o conhecimento sobre
o fabrico deste apreciado doce. Leonor Rosa ficou nessa casa até à idade dos seus 16 anos, quando foi
raptada, acabando por casar com o seu raptor. Durante essa altura foi então fabricar o Pão de Ló para a
Lixa. A primeira fábrica de Pão de Ló ou pão leve de Leonor Rosa foi montada numa casa, situada no lugar
do Tanque, na povoação de Margaride, pois então ainda não tinha a categoria de vila, casa essa que,
entretanto, já foi demolida.



História do Pão de Ló de Margaride
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Mais tarde, Leonor Rosa da Silva volta a casar pela segunda vez, mudando-se para a casa do seu segundo
marido, onde atualmente está instalada a fábrica de Pão de Ló de Margaride. Anos mais tarde, Leonor Rosa
fica viúva e acaba por se casar com o marido da sua criada.

Leonor Rosa da Silva falece a 9 de julho de 1898, sem descendentes e instituiu como herdeiro o seu terceiro
marido – Joaquim Luíz da Silva, por testamento datado de 12 de julho de 1877. Joaquim Silva ao falecer
em 1909 deixa como seu herdeiro o seu filho José Maria da Silva, falecido em 1940. José Maria Lickfold da
Silva herda, então, de seu pai a Fábrica de Pão de Ló de Margaride – Leonor Rosa da Silva, Sucr.
Leonor Rosa da Silva tornou conhecido o Pão de Ló de Margaride durante mais de 50 anos de trabalho. O
sucesso foi tanto que em 1888 foi atribuída a esta Casa a designação de Fornecedora da Casa Real
Portuguesa.

Pão de Ló de Margaride – História
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Durante mais de cinquenta anos de trabalho porfiado e inteligente, conseguiu tornar conhecido em
Portugal e no Brasil o seu Pão de Ló de Margaride, cujo nome é hoje bem persistentemente cobiçado. Por
carta particular, timbrada com as armas de Suas Altezas Reais os Duques de Bragança, data do Paço de
Belém, em 5 de Dezembro de 1888, e assinada pelo Conde de São Mamede, foi informada Leonor Rosa da
Silva, de que lhe foram concedidas as honras de fornecedora da Real e Ducal Casa de Bragança, podendo
usar as Armas Ducais, conforme o modelo que está na casa. As Armas têm em cima delas uma coroa ducal
e por timbre, um dragão.

Pão de Ló de Margaride – História

Por alvará do Rei Dom Carlos, datado de 22 de Abril de 1893, dirigido a António de Melo,
Marquês de Ficalho, par do reino, mordomo-mor do Rei, atentas às circunstâncias que
concorrem em Leonor Rosa da Silva, com estabelecimento de confeitaria, na vila de
Margaride, concelho de Felgueiras, foi feita mercê de a nomear fornecedora da Casa Real,
dos artigos do seu comércio, gozando de todas as honras e prerrogativas que lhe
competirem e podendo com este título colocar as Armas Reais Portuguesas no
frontispício do seu estabelecimento.
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O alvará foi assentado no livro de matricula dos moradores da Casa Real, a fls. 65, do livro 9, em 31 de
Maio de 1893, e pagou de selo 19 500 réis. Também foi registado a fls. 64, do livro 8, de cartas e alvarás da
secretaria de Mordomia-Mór da Casa Real.

Em virtude das autorizações dadas pelo Monarca português e pela Casa de Bragança, viam-se em tempo,
na frente da casa da fábrica de Pão de Ló de Leonor Rosa da Silva, as Armas Reais portuguesas e as da casa
de Bragança, que ainda hoje são usadas no carimbo com que a firma autentica os seus produtos.

Pão de Ló de Margaride – História
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O atual herdeiro da Fábrica do Pão de Ló de Margaride – Leonor Rosa da Silva Sucr. é Guilherme Lickfold
que afirma que apesar da aposta em novas tecnologias para a promoção da iguaria, a confeção do Pão de Ló
respeita o receituário tradicional, continuando a garantir o estatuto de fornecedora oficial da Casa Real e
Ducal Portuguesa, desde 1888.

Desde 1900 que o doce, com marca registada, é preparado nas atuais instalações, de forma artesanal,
utilizando os mesmos fornos e recorrendo a mão-de-obra com segredos transmitidos de geração em
geração.

Pão de Ló de Margaride – História
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Este doce tem uma importância cultural, quer ao nível da sua história, quer pelo que representa na vida
dos felgueirenses e visitantes. O Pão de Ló de Margaride serve também para muitos emigrantes matarem
as saudades de Portugal, o que motiva vendas elevadas para os países onde trabalham mais portugueses.
Para além disso, em termos locais, este doce é tradicionalmente oferecido aos afilhados na altura festiva da
Páscoa.
Ao longo dos anos, outras casas se especializaram na confeção e venda deste produto tão tradicional e
típico do concelho de Felgueiras, passando sempre de geração em geração o segredo da sua confeção. Hoje
em dia 5 empresas fazem o Pão de Ló típico de Margaride, distinguido nacional e internacionalmente.
Esta especialidade é o mote para o festival internacional do Pão de Ló que decorre todos os anos, no fim-
de-semana que antecede o fim-de-semana da Páscoa, no Mosteiro de Pombeiro, em Felgueiras, onde estão
sempre representados vários doceiros de diversos pontos do país e em especial os doceiros do Pão de Ló de
Margaride.

Pão de Ló de Margaride – História
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Descrição: Apresenta forma redonda, com orifício central, diâmetro de cerca de 40 cm e altura de 12 cm.
A cor é amarelo-ouro no interior e amarelo-torrada por cima. Apresenta textura muito suave. Os
ingredientes são os ovos, açúcar e farinha.
Particularidade: Bolo muito leve, redondo, com um buraco ao centro, envolvido no papel em que foi
cozido e tradicionalmente partido e comido à mão.
Saber fazer: Batem-se os ingredientes (farinha, ovos, açúcar) em batedores de madeira. Vai ao forno de
abóbada de barro em formas também de barro, revestidas interiormente com papel.

Pão de Ló de Margaride – História
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O setor alimentar em Portugal apresenta um peso expressivo na economia nacional ao nível do número de
empresas existentes, emprego gerado, volume de negócios e exportações.
Em 2016, pertenciam às indústrias alimentares 6,2 mil empresas, que correspondiam a 1,5 por cento das
empresas em Portugal, a 4 por cento do seu volume de negócios e a 3 por cento do respetivo número de
pessoas ao serviço. Este setor representava ainda 14 por cento das empresas, 15 por cento do volume de
negócios e 14 por cento das pessoas ao serviço das indústrias transformadoras. O peso das indústrias
alimentares nas indústrias transformadoras não se alterou desde 2012.
O setor era maioritariamente constituído por micro empresas, apesar das PME dominarem em volume de
negócios e número de pessoas ao serviço.
Os “produtos de padaria” (CAE 107) destacavam-se no número de empresas do setor e de pessoas ao
serviço (61 por cento e 42 por cento, respetivamente). Os “produtos à base de carne” (CAE 101) geravam 20
por cento do volume de negócios.
O setor das indústrias alimentares era maioritariamente constituído por microempresas (70 por cento),
apesar das PME (29 por cento) serem mais representativas quando considerados o volume de negócios (56
por cento) e o número de pessoas ao serviço (63 por cento).
O volume de negócios estava mais concentrado em empresas com sede em Lisboa (32 por cento), no Porto
(15 por cento) e em Santarém (8 por cento), distritos que agregavam, em 2016, 55 por cento do volume de
negócios do setor das indústrias alimentares.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Caraterização
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As empresas que desenvolvem a sua atividade na produção de Pão de Ló de Margaride, atuam todas com
um CAE na área da indústria transformadora, dentro deste enquadram-se na indústria alimentar -
CAE 10, dentro da indústria alimentar estão inseridas na atividade Fabricação de Produtos de
Padaria e Outros Produtos à Base de Farinha - CAE 107. Quando descemos ao CAE especifico das
empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride (análise a cinco dígitos do CAE), encontramos a sua
atividade principal inserida no CAE 10712 - Pastelaria e/ou no CAE 10720 - Fabricação de
bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação.
No enquadramento da atividade apresentado, e como estatisticamente neste ponto do estudo se pretende
ter uma visão geral da dimensão do setor em Portugal e suas caraterísticas, entendemos que devemos
trabalhar com o CAE a 3 dígitos, ou seja os dados apresentados serão relativos ao CAE 107 - Fabricação
de Produtos de Padaria e Outros Produtos à Base de Farinha, que agrega os dois CAE principais a
5 dígitos das empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride.
Número total de empresas - CAE 107 Fabricação de Produtos de Padaria e Outros Produtos à
Base de Farinha, em Portugal:

Fonte: Quadros de setor do Banco de Portugal 2016

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Caraterização

Ano 2015 Ano 20163632 3588
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal –
Caraterização
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Caraterização
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Indicadores de Atividade

Fonte: Quadros de setor do Banco de Portugal 2016
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Indicadores de Atividade

Fonte: INE – Estatísticas Agrícolas 2017 – atualizadas em 07-09-2018

Quantidades*produzidas
Produtos

Unidade 2015 2016

1071*7 Panificação*e*pastelaria*** t 1 035 318 1 071 035

Doçaria'regional''' « 70 548 82 967
1072*7 Fabricação*de*bolachas,*biscoitos,* tostas* e***

pastelaria*de*conservação***** t 241 401 262 020

Waffles'e'waffers''' « 1 316 1 553

Bolachas'e'biscoitos''' « 123 164 124 721

Valor&de&Vendas
Produtos

2015 2016

1071&4 Panificação&e&pastelaria&&& 1 035 318 1 071 035
Pão$de$trigo$$$$ 329 935 315 755
Pastelaria$fresca$$$$ 219 565 208 431
Doçaria$regional$$$ 70 548 82 967

1072&4 Fabricação&de&bolachas,&biscoitos,& tostas& e&&&
pastelaria&de&conservação&&&&& 241 401 262 020

Waffles$e$waffers$$$ 1 316 1 553
Bolachas$e$biscoitos$$$ 123 164 124 721

Quantidades Vendidas dos CAE 1071 e 1072 em Portugal em 1.000 de Euros

Fonte: INE – Estatísticas Agrícolas 2017 – atualizadas em 07-09-2018
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Indicadores de Atividade

Fonte: INE – Estatísticas Agrícolas 2017 – atualizadas em 07-09-2018

Fonte: INE – Estatísticas Agrícolas 2017 – atualizadas em 07-09-2018

Importações Exportações

1 000 Euros 1 000 Euros

Produtos de Confeitaria 258 295 118 788
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal – No 
Contexto da UE e Comércio Internacional

Volume de Negócios
€ 1,109 biliões

Maior setor industrial da 
Europa

N.º de Empresas
294.000

Valor Acrescentado
2,1%

do VAB da UE

PME’s
61,3%

Do Volume de Emprego do 
setor

PME’s
48,1%

Do Volume de Negócios do 
setor

Setor da Alimentação e Bebidas na Europa

Emprego
4,57 milhões de pessoas

Comércio Internacional
€ 110 Biliões
Exportações 

Comércio Internacional
€ 75 Biliões
Importações

Comércio Internacional
17,9%

Da Exportações Globais da 
UE

Fonte: Eurostat; Joint Research Centre
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O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal – No 
Contexto da UE e Comércio Internacional

Setor da Alimentação e Bebidas na Europa – Fluxos de Comércio Internacional

Fonte: Eurostat; Joint Research Centre
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Pão de Ló de Ovar IGP
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Descrição: O “Pão de Ló de Ovar” é um produto de pastelaria confecionado à base de ovos, sobretudo
gemas, açúcar e farinha. Apresenta-se dentro de uma forma revestida com papel branco, com o formato de
uma “broa” de massa leve, cremosa, fofa e de cor amarela designada por “ló” com uma fina côdea
acastanhada dourada levemente húmida, e o interior de textura húmida designado como “pito”.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 



Pão de Ló de Ovar
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História: O Pão de Ló de Ovar é o resultado direto do saber fazer requerido para a preparação da massa e
respetiva cozedura, cuja história remonta a sua confeção desde os finais do século XVIII. Segundo a
tradição oral, no séc. XIX várias famílias de Ovar dedicavam-se à confeção de doce regional, onde se
destacava o afamado Pão de Ló de Ovar. Em 1877, Marques Gomes em “Aveiro e seu Distrito”,
relativamente à Vila de Ovar, constata que «Na confeitaria tornam-se notáveis o Pão de Ló e os ovos moles,
rivais de Aveiro». O Pão de Ló de Ovar ganhou nome no contexto da doçaria tradicional do País isso
ficando a dever-se, evidentemente, à qualidade do produto e à sua progressiva comercialização, em tempos
e mercados mais amplos.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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Área Geográfica da IGP: Todo o Concelho de
OVAR

Número de Empresas Produtores com IGP: 8
(informação disponível do site da APPO)

Modelo de Organização: Associação de Produtores
APPO – Associação de Produtores de Pão de Ló
de Ovar

Ano de Classificação como IGP: 2016

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 



Pastel de Tentúgal IGP
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Descrição: Doce de origem conventual, cuja massa de espessura reduzida (0,06 - 0,15 mm) é obtida a
partir da junção de água com farinha e cujo recheio cremoso resulta da mistura de gema e de ovo com uma
calda de açúcar. Apresenta-se sob a forma de palito, palito em miniatura, meia-lua e em meia-lua.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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História: O Pastel de Tentúgal tem origem no Convento da Nossa Senhora da Natividade pelas mãos das
irmãs da Ordem Carmelita que ali viveram entre 1565 e 1898. Desde os finais do século XVI desenvolveu-se
naquele convento um saber fazer que deu origem a um doce singular e tal é confirmado por inúmeros
registos que se encontram em várias publicações.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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Área Geográfica da IGP: A área geográfica de
produção do Pastel de Tentúgal é circunscrita à vila de
Tentúgal e encontra-se delimitada a nascente pela vila
da Lamarosa (concelho de Coimbra), a norte pela
aldeia da Portela, a poente pela aldeia de Póvoa de
Santa Cristina (freguesia de Tentúgal) e pela vila das
Meãs (concelho de Montemor-o-Velho) e a sul pela vala
real.

Número de Empresas Produtores com IGP:
(informação solicitada por email à APT não respondido)

Modelo de Organização: Agrupamento de
Produtores – Associação dos Pasteleiros de
Tentúgal

Ano de Classificação como IGP: 2013

Pastel de Tentúgal IGP

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 



Pastel de Chaves IGP
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Descrição: Designa-se por Pastel de Chaves o produto de pastelaria, em forma de meia-lua, constituído
por massa finamente folhada, recheada com um preparado à base de carne de vitela picada. Apresenta-se
em dois tamanhos diferentes, cozido ou pré-congelado. Ao corte vertical, a massa apresenta um conjunto
de lâminas muito finas, o que confere ao pastel um aspeto finamente folhado. A porção superior da massa
apresenta uma cor amarelo-dourado que contrasta com a porção inferior levemente humedecida e
escurecida pelo picado de carne. Numa posição central surge o recheio que apresenta um aspeto
heterogéneo, resultante dos diversos ingredientes que o compõem, sendo reconhecíveis pedaços de carne e
de cebola.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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História: O Pastel de Chaves é o resultado direto do saber fazer requerido para a preparação do recheio e
da massa folhada, cuja “história remonta a 1862, quando uma vendedora, cuja origem se desconhece,
percorria a cidade com uma cesta contendo uns pastéis de forma estranha e cuja quantidade não era
suficiente para saciar os flavienses. Com tal escassez, e para satisfação da gula transmontana, a fundadora
da Casa do Antigo Pasteleiro, Sr.ª D.ª Teresa Feliz Barreira, terá oferecido uma libra pela receita de tão
gostosa iguaria.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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Área Geográfica da IGP: A área geográfica de
produção do Pastel de Chaves corresponde à área
administrativa do concelho de Chaves.

Número de Empresas Produtores com IGP: 8
(informação disponível no site da ACISAT)

Modelo de Organização: Agrupamento de
Produtores – ACISAT – Associação Empresarial
do Alto Tâmega

Ano de Classificação como IGP: 2015

Pastel de Tentúgal IGP

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 



Ovos Moles de Aveiro IGP
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Descrição: Ovos Moles de Aveiro é o produto obtido pela junção de gemas cruas de ovos a uma calda de
açúcar. Podem apresentar-se tal qual, envolvidos em hóstia, que pode ou não ser coberta com uma fina
camada de calda de açúcar ou de chocolate, ou acondicionados diretamente em barricas de madeira ou de
porcelana. O produto pode ainda ser comercializado ultracongelado. Têm cor homogénea, experimentando
várias tonalidades entre o amarelo e o laranja, brilho uniforme e não muito intenso, aroma complexo a
gema de ovo evoluindo para um cheiro característico do qual fazem parte aromas tão diversificados como
caramelo, canela e frutos secos, resultantes das reações químicas que ocorrem durante o cozimento entre o
açúcar e os compostos existentes na gema de ovo.

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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História: O fabrico dos Ovos Moles em Aveiro é secular. De origem conventual, a tradição do seu fabrico
manteve-se através de senhoras que haviam sido educadas em conventos e que transmitiram, de geração
em geração, o segredo do seu fabrico. Há documentos que atestam que o Rei D. Manuel I, em 1502,
concede 10 arrobas anuais de açúcar da ilha da Madeira ao convento de Jesus, em Aveiro, para o fabrico da
doçaria conventual, usada na altura como remédio na convalescença de doentes. Os Ovos Moles de Aveiro
são referidos como sobremesa de almoços reais em 1908, são expressamente referidos pelo grande escritor
português Eça de Queiroz em «Os Maias» e «A Capital», datados de 1888 e pelo grande escritor brasileiro
Erico Veríssimo, que os refere em «Solo de Clarineta-Memórias», em 1973. Os ovos moles cobertos a
chocolate são também referidos em «O Doce nunca amargou… doçaria portuguesa. História. Decoração.
Receituário» de Emanuel Ribeiro, em 1928.

Ovos Moles de Aveiro IGP

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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Área Geográfica da IGP: Do ponto de vista
administrativo esta área engloba os concelhos de
Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo,
Mira, Murtosa, Oliveira de Frades, Ovar, S. Pedro do
Sul, Sever do Vouga, Tondela, Vagos e Vouzela.

Número de Empresas Produtores com IGP: 32
(informação solicitada diretamente à APOMA e disponibilizada por esta,
através de email de 16/11/2018)

Modelo de Organização: Associação de Produtores
– APOMA – Associação de Produtores de Ovos
Moles de Aveiro

Ano de Classificação como IGP: 2008

Ovos Moles de Aveiro IGP

O setor da Doçaria e Pastelaria em Portugal -
Exemplos de Produtos Portugueses com IGP 
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Fábrica de Pão de Ló de Margaride
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Foi no início do século XVIII que uma mulher, de nome Clara
Maria, principiou a fabrico deste pão de ló. A Casa, tal como hoje,
encontrava-se localizada na freguesia de Margaride, no centro da
atual cidade de Felgueiras, no norte de Portugal. Este Pão de Ló
ficou conhecido por “Pão de Ló de Margaride”.

Após a morte de Clara Maria, foi Antónia Filix que continuou com
o fabrico deste apreciado doce, tendo, mais tarde, passado essa
tarefa para Leonor Rosa da Silva.

Leonor Rosa da Silva tornou conhecido o Pão de Ló de Margaride durante mais de 50 anos de trabalho.
O sucesso foi tanto que em 1888 foi atribuída a esta Casa a designação de Fornecedora da Casa Real
Portuguesa.

Leonor Rosa da Silva faleceu em 1898, sem descendentes e instituiu como herdeiro o seu 3º marido.
Joaquim Luiz da Silva, faleceu em 1909, também sem descendentes e deixou testamento, no qual
declara como herdeiro, o seu irmão José Maria Luiz da Silva, falecido em 2940, sendo o seu filho, José
Maria Lickfold da Silva, o atual proprietário da Fábrica do Pão de Ló de Margaride – Leonor Rosa da
Silva, Sucr.



Fábrica de Pão de Ló de Margaride
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Como já vimos, o fabrico do Pão de Ló ou pão leve, em Margaride, data de há mais de século e meio, pelo
que se sabe. O da casa leonor data de há um século. Leonor Rosa, durante mais de cinquenta anos de
trabalho porfiado e inteligente, conseguiu tornar conhecido em Portugal e no Brasil o seu Pão de Ló de
Margaride, cujo nome é hoje bem persistentemente cobiçado.

A Fábrica do Pão de Ló foi constituída em 1930
e hoje vende o seu produto para todo o país e a
nível internacional, nomeadamente, para
países como a França, Bélgica, Luxemburgo e
Suíça.

A característica mais especifica deste Pão de Ló
é ser bastante seco, distinguindo-se assim dos
restantes produtores.



Fábrica de Pão de Ló de Margaride
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Atualmente, o fabrico mantém-se o mais artesanal possível, mantendo, acima de tudo, a qualidade dos
seus produtos.

Pela sua tradição e fabrico artesanal, a fabrica do Pão-de Ló de Margaride é hoje frequentemente visitada
por alunos, turistas e curiosos, que querem saber mais sobre a história e perceber o processo de fabrico do
conhecido Pão de Ló. A fabrica produz apenas Pão de Ló e cavacas, sendo este um produto feito com a
mesma base do Pão de Ló. A empresa tem uma loja de venda ao público e uma loja online, onde coloca à
disposição dos seus clientes os produtos sempre frescos. Para além disso, tem os seus produtos
distribuídos por algumas lojas a nível nacional e também no El Corte Inglês. Habitualmente não participa
em feiras gastronómicas, nem em eventos de doçaria, participando apenas no Festival do Pão de Ló, por
decorrer em Felgueiras, na altura da Páscoa, e possuir uma grande tradição na cidade.



Umbelina Lopes – Casa do Pão de Ló António Lopes, Sucessores
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E que depois de prontas, estas iguarias eram transportadas em grandes e pesados cestos de madeira,
forrados a linho, até chegarem às feiras e romarias do concelho e arredores, para aí serem comercializados.
Onde a aquisição destes doces, ainda hoje representa um importante ícone que caracteriza estas
festividades e romarias religiosas.

Devido ao aumento da procura destes deliciosos doces, António Lopes e sua esposa Isaura Teixeira Canena,
mudam para umas instalações maiores na freguesia de Caramos deste mesmo concelho, decorria o ano de
1952, aumentando também o número de engenhos, podendo assim, melhor corresponder à grande procura
que se fazia sentir, por parte de todos aqueles que se deliciavam com todas estas iguarias.

Devido ao contexto favorável que se vivia em Felgueiras, ao nível
socioeconómico, cultural e religioso, António Lopes filho de Maria
Lopes, herda o gosto pela doçaria tradicional, através da
reconhecida doceira Emília Vieira casada com o senhor António
Santos, residente em Vila-da-Lixa, concelho de Felgueiras.
No ano de 1945, António Lopes juntamente com sua esposa Isaura
Teixeira Canena, iniciam-se nesta aventura da doçaria tradicional,
na freguesia de Macieira da Lixa, numa época em que as massas
do Pão de Ló e restantes doces, eram batidos em engenhos pela
força do homem e cozidos em fornos a lenha.



Umbelina Lopes – Casa do Pão de Ló António Lopes, Sucessores
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Em 1974, o filho primogénito do fundador, Joaquim Teixeira Lopes casado com Maria Teresa Teixeira
Vieira, devido ao falecimento de seu pai em Maio desse mesmo ano, assume o fabrico destes tradicionais
doces, ficando com o segredo e testemunho de todo o processo de fabrico e sabor único do Pão de Ló e
Doces Regionais de Margaride.

Atualmente já se deu início à 3ª geração, dirigida por Umbelina Lopes, neta do fundador António Lopes e
filha de Joaquim Teixeira Lopes e Maria Teresa Teixeira Vieira, onde já se encontra em curso a construção
de umas novas instalações da fábrica e loja. Procedendo-se assim, à continuidade desta antiga casa e uma
vez mais, à sucessão do segredo e testemunho do fabrico do Pão de Ló e Doces Regionais.

Em 2018, conquistaram com o Pão de Ló de Margaride, a Estrela de Ouro, no Great Taste Awards, no Reino
Unido. No Great Taste Awards que se realiza em Portugal, conquistaram o Trio com 3 Estrelas de Ouro e no
final do ano de 2018, conquistaram ainda o Prémio de Medalha de Ouro no 7º Concurso Nacional de Bolos
Especiais de Natal.



Umbelina Lopes – Casa do Pão de Ló António Lopes, Sucessores
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Sendo o método produtivo 100% artesanal, a Umbelina Lopes possui carta de artesã e pertence à
Confraria Gastronómica do Pão de Ló tradicional que foi criada com o objetivo de promover o Pão de Ló
confecionado em diferentes zonas do país pelo método de fabrico tradicional.

Como tal, a Casa do Pão-de Ló está presente em várias feiras do
setor a nível nacional, nomeadamente em Guimarães, Vila do
Conde, Coimbra e Portalegre, assim como participa em vários
eventos organizados pela Confraria. Em termos internacionais já
participaram em feiras, tal como a Feira Gastronómica e de
Doçaria de Luxemburgo.

A Casa produz essencialmente Pão de Ló, Cavacas e Lérias. Possui loja própria e também venda online,
embora os seus produtos estejam também à venda noutros locais em outras zonas do país. Em termos
estratégicos a empresa pretende investir num espaço renovado a curto prazo, que lhe irá permitir
aumentar a produção e assim fazer crescer o seu negócio.



Casa do Pão de Ló Agostinho de Sousa
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A Casa do Pão de Ló Agostinho Sousa foi criada em 1933
pelo Senhor Agostinho Sousa e pela esposa D. Rosa Alves,
em Felgueiras.

Tratando-se de um negócio muito familiar, o mesmo foi
passando de geração em geração e hoje encontra-se nas
mãos do Sr. Henrique Ribeiro e esposa D. Ermelinda
Sousa e da Filha Rosa Sousa, muito apoiadas pela irmã da
mesma, Sara Sousa.

O fabrico do Pão de Ló Agostinho Sousa é de produção
artesanal através de engenhos, possuindo casa própria e
loja de venda ao público em Felgueiras, sendo este o único
local de venda dos seus produtos.

Para além do tradicional Pão de Ló, das Cavacas e das
Lérias, a Casa Agostinho Sousa fabrica uma gama variada
de outros doces, nomeadamente, cassetes, pão-de-deus,
rosquilhos, bailarinas, biscoito da Teixeira, Bolo Rei, entre
outros produtos.



Casa do Pão de Ló Agostinho de Sousa
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É costume, a casa Agostinho de Sousa estar também presente no Festival de Pão de Ló organizado pela
Camara Municipal de Felgueiras, que se realiza todos os anos em Felgueiras na altura da Páscoa.

Em termos internacionais, a Casa Agostinho de Sousa exporta os seus produtos, diretamente ao
consumidor final, para alguns países, nomeadamente para o Brasil, Espanha, França, Suíça e Alemanha,.

A Casa é também conhecida pelo fabrico de bombons, tendo já registada uma marca própria – Rosa
Sousa, um projeto levado a cabo pela própria Rosa Sousa, para diversificar o mercado e alargar o âmbito
do negócio.

A Casa Agostinho de Sousa participa em várias feiras e
romarias locais ao longo do ano, tais como a Romaria de St
Luzia, S. Brás, S. Bentinho das Peras, S. Francisco, entre
outras festas e romarias de âmbito local, apresentando todos
os seus produtos, muito apreciados pelo povo que visita estas
festas anuais.



Pão de Ló de Margaride Mário Ribeiro (Fernando Jorge Cibrão Ribeiro)
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Margaride é a sede do concelho de Felgueiras, que constitui um território de enorme beleza natural e
paisagística, marcada pelo seu povo trabalhador, que desde tempos remotos se reúne em torno das
feiras e festas religiosas das freguesias. Foi neste contexto que Mário Ribeiro, filho de José Ribeiro e
Rita da Conceição, herdou o gosto pela doçaria. No ano de 1930, juntamente com a sua esposa Maria
Arminda Teixeira, mulher das massas, mandou edificar no lugar de Pé-do-Monte, na freguesia de
Margaride uma fábrica de Pão de Ló e doces regionais.

Devido ao aumento da procura dos tão afamados doces, Mário Ribeiro, abre em 1948, no centro da vila
a Confeitaria Ribeiro, onde aí hoje se vende o “tal” Pão de Ló e Cavacas de Margaride.



Pão de Ló de Margaride Mário Ribeiro (Fernando Jorge Cibrão Ribeiro)
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Dando continuidade a um negócio familiar, os seus
filhos, Mário Ribeiro e José Maria Ribeiro sucedem-lhe
no negócio, ficando com o segredo e testemunho de todo
o processo de fabrico que confere o sabor único aos doces
de Margaride.

Herdam oito engenhos, número igual a seus irmãos, que
eram movidos à força do homem, onde neles batiam as
massas dos doces cozidos em fornos de lenha.

Os atuais representantes desta antiga casa, netos do fundador, criaram novas e modernas instalações,
como a fabrica e uma loja situada na Rua Dr. Francisco Sarmento Pimentel, n.º 88, que podem ser
visitadas no site www.paodelomargaride.com.

Após tantos anos, hoje continuam a servir com o mesmo rigor e qualidade o autêntico Pão de Ló e doces
de Margaride, que sem dúvida fazem parte do património cultural e gastronómico da região, sendo estes
um dos melhores embaixadores que as terras de Felgueiras têm tido.



Pão de Ló de Margaride Mário Ribeiro (Fernando Jorge Cibrão Ribeiro)
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Os seus produtos:

Ø Pão de Ló de Margaride.
Ø Cavacas de Margaride.
Ø Cavacas Amarelas.
Ø Lérias
Ø Bolo Rei
Ø Cacetes
Ø Bailarinas
Ø Rosquilhos grandes e pequenos.

A empresa é reconhecida pelo seu Pão de Ló de 24 kg e recebeu até então 28 prémios de vários
concursos e iniciativas à qual concorre com os seus produtos.

A empresa, que integra atualmente 8 colaboradores, participa em feiras gastronómicas, feiras de
vinhos, romarias e feiras de artesanato, por várias cidades do país, tais como Vila do Conde, Porto,
Braga e Montalegre e participam sempre ativamente no Festival de Pão de Ló de Felgueiras.



Rosa Sousa – Doçaria e Sabores Tradicionais
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A Rosa Sousa – Doçaria e Sabores Tradicionais, trata-
se de um negócio de família, que já dura à mais de 41
anos, situada no centro de Felgueiras, em plena
Praceta do Foral e fundado pelo marido de D. Rosa
Sousa, que sempre foi pasteleiro e mestre da doçaria
e pela sua esposa, que tinha um especial jeito para a
fabricação de pudins e de outros doces regionais, e
como tal decidiu arrancar com este negócio.

Hoje, a empresa, com fabrico próprio desde 1974, está vocacionada para conjugar saberes e sabores ao
reinventar receitas tradicionais e criar produtos únicos. Por isso, pegam em doces sobejamente
conhecidos e regionais e transformam-nos noutras doçarias, dando-lhes outra apresentação, outro sabor
e outra embalagem, recriando assim novos produtos.

Hoje a casa tem 9 trabalhadores, mas pretende crescer, na medida em que pretende alargar os seus
mercados de atuação nos próximos 5 anos, estando por isso a investir em técnicas e equipamento de
ultracongelação para que os seus produtos tenham uma validade superior e assim poder exportá-los para
outros países.



Rosa Sousa – Doçaria e Sabores Tradicionais
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Os seus produtos mais emblemáticos são o Pão de Ló de
Margaride, as Cavaquinhas de Margaride, as Cavaquinhas
da Serra (produto exclusivo), pudim Abade de Priscos
(vencedor do prémio melhor pudim Abade de Priscos,
organizado pela Confraria Gastronómica do Abade de
Braga) - de tamanho normal e gigante, o semi-frio de Pão
de Ló de Margaride, e o Doce do Foral (requintado doce
barrado a ovos moles e coberto a frutos secos, tendo por
base o pão da Teixeira). Para além destes, possuem ainda
uma variada gama de sobremesas e semifrios.

Esta empresa participa em vários concursos e já obteve várias distinções ao longo da sua existência,
nomeadamente: Menção Honrosa no Prémio “Norte Empreendedor” em 2018, Selo de Qualidade em
2016, “Rubeas Tradição 2015, Menção Honrosa – I Edição “Tâmega e Sousa Empreendedor” em 2015 e
Melhor Pudim Abade de Priscos, 2014. Atualmente é o filho da D. Rosa Sousa, José Mário Sousa que
gere a empresa e que lhe dá um toque empreendedor, procurando sempre a inovação e novos conceitos.

Em relação a feiras e romarias, a empresa não é muito participativa, estando no entanto, sempre
presente no Festival do Pão de Ló, realizado anualmente em Felgueiras e eventualmente em feiras
internacionais, sempre que é convidado.



Antiguidade
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O Pão de Ló de Margaride é um produto regional com vários séculos de história, neste sentido os cinco
produtores atuais, reconhecidos como produtores do tradicional Pão de Ló de Margaride têm todos eles
várias décadas de atividade, conforme se pode verificar pelo gráfico seguinte:

Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Identificação das Empresas Produtoras -
Antiguidade

Fonte: Inquérito realizado às empresas
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Em inquérito realizado às cinco empresas reconhecidas atualmente, como produtoras do tradicional Pão de
Ló de Margaride, procurou-se aferir a sua dimensão, quanto aos seguintes indicadores:

- Estrutura de Recursos Humanos;
- Volume de negócios nos anos de 2017 e 2018 (previsão);
- Classificação quanto à sua dimensão (Micro, Pequena ou Média empresa).

Em resultado dos elementos recolhidos, concluiu-se que o setor é constituído por empresas de muito
pequena dimensão, em todos os parâmetros analisados. Esta conclusão está em linha com as caraterísticas
deste setor a nível nacional, conforme foi apresentado no capitulo 2 deste estudo, as micro empresas
representam mais de 70% das empresas que atuam no setor e as micro e pequenas empresas representam
99% das empresas do setor.
No caso dos cinco produtores de Pão de Ló de Margaride, todas as empresas são Micro Empresas, com
menos de 9 colaboradores e volume de negócios em 2017 inferior a 200M€. Duas das empresas indicam
como estimativa para 2018 um volume de negócios ligeiramente superior a 200M€.

Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Dimensão das Empresas
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Fonte: Inquérito realizado às empresas

Volume de Negócios

Volume de 
Negócios Médio 
do Agregado das 

Empresas em 
2017

136.800€
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Em inquérito realizado às cinco empresas reconhecidos atualmente, como produtoras do tradicional Pão
de Ló de Margaride, procurou-se aferir qual a sua capacidade de produção atual (capacidade instalada),
quantidades produzidas e principais custos de produção, tendo sido analisados os seguintes indicadores:
- Capacidade de produção diária em Kg;
- Produção anual real no ano de 2017;
- Análise dos principais custos de produção;
- Outros produtos fabricados para além do Pão de Ló de Margaride
Da visita realizada às empresas e dados recolhidos, constatou-se que todas as empresas apresentam uma
boa capacidade de produção, com equipamentos adequados à sua atividade. Pela análise dos dados
recolhidos, verificou-se que as empresas com as quantidades produzidas atualmente, estão longe de
esgotar a sua capacidade de produção, tendo assim margem de crescimento no mercado sem terem que
fazer grandes investimentos em capital fixo. A capacidade de produção instalada é apenas usada na
plenitude, nos períodos de Natal e Páscoa, sendo que no resto do ano as empresa usam diariamente menos
de metade da sua capacidade instalada.
Em termos de custo de produção a matéria-prima assume o principal peso na estrutura de custos da
empresa, tendo sido também identificados como custos relevantes, a energia, os recursos humanos e a
embalagem.
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Fonte: Inquérito realizado às empresas

Capacidade Instalada de Produção Diária em Kg

Capacidade de 
Produção Média 
dia do Agregado 

das Empresas 
em Kg

362Kg
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Fonte: Inquérito realizado às empresas

Capacidade Instalada de Produção Diária em Kg
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Fonte: Inquérito realizado às empresas e análise do IES de 2017

Estrutura de Custos – Média do Agregado das Empresas
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11%
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Nota: Das cinco empresas analisadas, apenas três dispõe de IES no ano de 2017. Duas das empresas têm a
forma jurídica de empresários em nome individual, com regime de contabilidade simplificado, não
dispondo assim de dados financeiros para análise. Neste enquadramento, os dados apresentados resultam
da combinação dos valores constantes nos IES disponíveis e dados recolhidos nas cinco empresas.
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No inquérito realizado às empresas e nas visitas efetuadas, procurou-se verificar se as empresas produtoras
de Pão de Ló de Margaride, dedicavam a sua atividade apenas à produção de Pão de Ló ou produziam outro
tipo de produtos.
Todas as empresas têm produção de produtos derivados do Pão de Ló, que fazem parte da tradicional
doçaria regional do território e sempre foram produzidos conjuntamente com o Pão de Ló de Margaride,
nomeadamente: as Cavacas de Margaride e as Lérias.

Para além dos dois produtos, que são derivados do Pão de Ló de Margaride e tradicionalmente produzidos
pelos seus produtores, quatro das cinco empresas existentes e estudadas, indicaram que produzem outros
produtos de doçaria tradicional sem qualquer ligação ao Pão de Ló de Margaride.
Apesar da diversificação por vários produtos de doçaria regional da grande maioria das empresas
produtoras de Pão de Ló de Margaride, todas afirmam que o Pão de Ló representa a esmagadora maioria
da sua atividade.

Produção de outros produtos
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O modelo de negócio das cinco empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride, diverge de empresa para
empresa, tendo no entanto alguns traços em comum, nomeadamente, todas dispõe de ponto de venda
direto ao consumidor final, que está aberto diariamente inclusivamente aos fins de semana.
A abordagem ao mercado é esmagadoramente feita de forma direta ao consumidor final, por todas as
empresas, seja nos seus pontos de venda ou em feiras tradicionais onde se comercializa o produto, este
canal de distribuição assume um papel muito relevante em três das cinco empresa analisadas. A utilização
de outros canais de distribuição é quase marginal, sendo que uma das cinco empresas afirmou, que usa
apenas estes canais de distribuição.
Do ponto de vista geográfico, a região onde o produto está inserido assume uma forte preponderância no
volume de negócios da empresa, tendo no entanto todas elas atividade no resto do País, com especial
enfoque na região Norte. Do ponto de vista da atuação ao nível do mercado externo, todas as empresas já
realizaram exportações, mas numa escala muito pequena (inferior a 15% do VN), sendo os mercados da
saudade onde se encontra diáspora Portuguesa os principais mercados de destino do produto.

Fonte: CAOP
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Posicionamento Comercial

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Canais de Distribuição Usados

Ponto%de%Venda%ao%
Público

Feiras%de%
Gastronomia%

Feiras%Romarias Cadeias%de%
Distribuidores

Lojas%da%
Especialidade

5 5

3

1

3

CANAIS)DE)DISTRIBUIÇÃO)DO)PRODUTO)POR)
TIPOLOGIA
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Posicionamento Comercial

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Mercados Geográficos

Mercado(Local Mercado(Nacional Mercado(Externo

5 5 5

MERCADOS*GEOGRÁFICOS
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Posicionamento Comercial

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Mercados de Exportação

França Bélgica Luxemburgo Brasil Alemanha Espanha Suiça

4

2 2

1 1 1 1
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Política de Investimento

Conforme já foi referido anteriormente as cinco empresas produtoras do tradicional Pão de Ló de
Margaride, apresentam na sua área de produção uma capacidade instalada, que lhes permite aumentar as
quantidades produzidas atualmente sem necessidade de grandes investimentos em Capital Fixo.
Da visita feita às empresas e inquéritos realizados, constatou-se que tem sido uma preocupação das
empresas, atualizarem os seus equipamentos de produção para tecnologias mais recentes, mas que
preservam a forma tradicional de confecionar o Pão de Ló.
Se do ponto de vista da área da produção, as empresas se encontram bem apetrechadas, com investimentos
ao longo dos anos, o mesmo já não se passa relativamente a outros fatores de competitividade,
nomeadamente: investimento em sistemas de informação, investimento na área do marketing e
investimento no processo de internacionalização.
Nos inquéritos realizados, quatro das cinco empresas manifestaram intenção de realizar investimentos a
curto prazo, sendo que também afirmaram que realizaram investimentos superior a 10.000€ no último
ano.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Política de Investimento

Área de Investimento das Empresas no Último Ano

Produção Instalações Sistemas3de3
Informação

Marketing Internacionalização Outros

2 2

1 1

0 0

DOMÍNIOS+EM+QUE+AS+EMPRESAS+REALIZARAM+
INVESTIMENTOS+NO+ÚLTIMO+ANO

Fonte: Inquérito realizado às empresas
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Política de Investimento

Áreas onde as Empresa Perspetivam Investir no Curto Prazo

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Produção Instalações Sistemas3de3
Informação

Marketing Internacionalização Outros

3

2

1

2

1 1

DOMÍNIOS+EM+QUE+AS+EMPRESAS+TENCIONAM+INVESTIR+
NO+CURTO+PRAZO
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Estrutura de Recursos Humanos

As cinco empresas produtoras de Pão de Ló de Margaride, caraterizam-se por serem de muito pequena
dimensão tendo todas elas 9 ou menos colaboradores.

A análise feita às empresas neste domínio dos recursos humanos, procurou aferir o perfil de colaboradores
que laboram nestas empresas e as suas competências. Este facto é relevante para o desenvolvimento
estratégico das empresas.

0
1
2
3
4
5
6

5(A(9(COLABORADORES 1(A(4(COLABORADORES MÉDIA(DE(
COLABORADORES(6
AGREGADO(DAS(

EMPRESAS

3
2

6

Dimensão)da)Estrutura)de)RH

Fonte: Inquérito realizado às empresas
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Estrutura de Recursos Humanos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Colaboradores por Género
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Estrutura de Recursos Humanos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Colaboradores por Escalão Etário
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Estrutura de Recursos Humanos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Colaboradores por Habilitações Literárias
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Estrutura de Recursos Humanos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Idiomas em que as empresas têm competências

Inglês Francês+ Espanhol

8

5

2

NÚMERO+DE+COLABORADORES+QUE+FALAM+ IDIOMAS+
DO+AGREGADO+DAS++EMPRESAS
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Análise da Concorrência

A análise da concorrência dos Produtores de Pão de Ló de Margaride tem que ser feita a vários níveis e
segundo diferentes fatores, nomeadamente:
- Concorrência entre os Produtores de Pão de Ló de Margaride;
- Concorrência com outros Produtores de Pão de Ló de outras Regiões com tradição neste produto;
- Pastelarias ou similares que produzem Pão de Ló sem referência à sua origem;
- Produtores de outro tipo de doçaria tradicional;
- Cadeias de Distribuição.

Atendendo às várias tipologias de concorrência, que a comercialização de Pão de Ló de Margaride enfrenta
no mercado, procurou-se aferir junto dos produtores os principais fatores de diferenciação do produto e
quais as caraterísticas do produto mais valorizadas pelos clientes.

A análise da concorrência feita por inquérito aos Produtores de Pão de Ló de Margaride, foi feita com base
numa escala de 1 a 5, em que 1 significa pouca relevância e 5 muita relevância.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Análise da Concorrência

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Principais Concorrentes

Pela análise dos dados recolhido em
inquérito às empresa, não se
consegue definir um padrão de
interpretação similar da
concorrência entre os Produtores de
Pão de Ló de Margaride. No entanto
4 de 5 empresa apontam a
concorrência entre os produtores
deste produto como a mais
relevante.
A concorrência de Outros
Produtores de Pão de Ló de outras
Regiões com Tradição e as Cadeias
de Distribuição também são
apontadas como concorrentes
relevantes.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Análise da Concorrência

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Fatores de Diferenciação Face à Concorrência

Pela análise dos dados recolhidos em
inquérito às empresas, claramente foi
identificada a imagem do produto e a
sua notoriedade no mercado como o
seu principal fator de diferenciação.
A qualidade do produto é o segundo
fator mais valorizado.
O fator preço é identificado como o
menos determinante para a
diferenciação face aos concorrentes.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Análise da Concorrência

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Fatores Valorizados pelo Consumidor Final

Pela análise dos dados recolhidos
em inquérito às empresas,
claramente foi identificada a
imagem do produto e a sua
notoriedade no mercado como o seu
principal fator valorizado pelo
consumidor final.
A qualidade do produto e a sua
apresentação também são indicados
como muito relevantes na decisão
de compra do consumidor final.
O fator preço é identificado como o
menos determinante para a decisão
de compra do consumidor final.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Análise da Concorrência

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Caraterísticas Distintivas dos Produtos com Influência no
Processo de Decisão do Consumidor

Pela análise dos dados recolhidos
em inquérito às empresas,
claramente foi identificado o
reconhecimento da Marca Pão de
Ló de Margaride, como fator mais
relevante para o consumidor
quando vai adquirir um Pão de Ló,
optar pelo de Margaride em
detrimento de outro tipo de Pão de
Ló.0
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Objetivos Estratégicos

Numa perspetiva de evolução da atividade das empresas Produtoras de Pão de Ló de Margaride, no âmbito
deste estudo, é relevante perceber do ponto de vista dos seus principais fatores de competitividade, quais
as principais opções estratégicas de médio prazo, que as empresas contemplam nos seus planos de
desenvolvimento do negócio. Neste sentido, foram analisadas nas visitas e inquéritos às empresas as
seguintes áreas:

- Comercial e Marketing;
- Produção;
- Organização e Gestão;
- Estrutura de Recursos Humanos.

Pelos dados recolhidos, podemos constatar que não há um padrão comum de evolução dos negócios, tendo
cada uma das empresas estratégias de crescimento e sustentabilidade muito próprias. Esta conclusão,
reforça a necessidade de um trabalho forte de reforço da cooperação entre os Produtores de Pão de Ló de
Margaride, no sentido de obter uma maior articulação sobre a visão de crescimento que se pretende para o
produto no mercado nacional e internacional.



87

Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Objetivos Estratégicos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Área Comercial

Alargamento+de+Mercado+
/ Nacional

Alargamento+de+Mercado+
/ Internacional

Reforço+da+Presença+nos+
Mercados+Atuais+

Entrada+em+Cadeias+de+
Distribuição

Alargamento+da+Força+de+
Vendas

5

3

4

1

2

OBJETIVOS.ESTRATÉGICOS.4 ÁREA.COMERCIAL O crescimento no mercado nacional
e reforço da presença nos mercados
atuais, são claramente os dois
mercados, onde as empresas
produtoras de Pão de Ló de
Margaride tencionam apostar para
o seu crescimento no mercado nos
próximos anos.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Objetivos Estratégicos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Área da Produção

Reforça(da(Capacidade(
Produtiva

Introdução(de(Novos(Métodos(
de(Produção

Inovação(no(Modelo(Produtivo Introdução(de(Novos(Produtos

2

1 1 1

OBJETIVOS+ESTRATÉGICOS+1 ÁREA+PRODUÇÃO Ao nível do setor produtivo, as
empresas produtoras de Pão de Ló
de Margaride, não tencionam
proceder a grandes alterações nos
próximos anos, apenas duas
empresas perspetivam investimentos
no reforço da sua capacidade
produtiva.
Nos outros indicadores analisados
apenas uma de cinco empresas
indicou que iria alterar alguma coisa
nesses domínios.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Objetivos Estratégicos

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Área da Organização e Gestão

No domínio da Organização e
Gestão, não há grandes
manifestações das empresas
Produtoras de Pão de Ló de
Margaride em procederem a
alterações no seu modelo de
negócio.
Pela análise efetuada nas visitas às
empresas e inquéritos realizados,
entendemos que a modernização
das empresa neste domínio é
fundamental para o seu crescimento
no mercado, nomeadamente na
abordagem aos mercados externos.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Constrangimentos ao Processo de 
Internacionalização

Conforme já foi referido anteriormente, a intensidade de exportação das empresas Produtoras de Pão de Ló
de Margaride é muito baixa, inferior a 15% do volume de negócios do agregado das cinco empresas
existentes, sendo que nenhuma delas individualmente ultrapassa esta fasquia dos 15% de exportação do
seu volume de negócios.
Os mercados de exportação atual destas empresas, são fundamentalmente os mercados externos de maior
proximidade onde existe uma forte presença da Diáspora Portuguesa, nomeadamente, países como França
e Luxemburgo.
No âmbito deste estudo de caraterização do setor, que visa aferir o potencial de crescimento das empresas
no mercado externo, procurou-se aferir, quais as principais barreiras para ao desenvolvimento do negócio
no exterior. Com graus de importância distintas, as principais barreiras ao crescimento da comercialização
do Pão de Ló de Margaride no Mercado Externo, foram as seguintes:
- Método de conservação do produto;
- Custos de transporte e logística;
- Concorrência;
- Existência no mercado de produtos similares de baixo valor;
- Dimensão das empresas produtoras;
- Falta de conhecimento de mercados.
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Caraterização do Setor Produtivo – Pão de Ló de 
Margaride – Constrangimentos ao Processo de 
Internacionalização

Fonte: Inquérito realizado às empresas

Barreiras ao Processo de Internacionalização

Foi claramente identificado por todos os
produtores de Pão de Ló de Margaride, o
Método de Conservação, como a
principal barreira do processo de
internacionalização do produto.
O Pão de Ló de Margaride no seu
processo produtivo não usa qualquer
produto químico, que aumente o seu
prazo de validade, tendo assim um
período de conservação muito curto de 8
a 10 dias. Este fator condiciona muito a
internacionalização do produto.
A falta de conhecimento de mercados
externos e a concorrência de produtos
de baixo valor também são apontadas
como condicionantes relevantes no
processo de internacionalização do Pão
de Ló de Margaride.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

O desenvolvimento do Projeto Pão de Ló de Margaride – Um Produto Regional com História, é uma
iniciativa da Associação Empresarial de Felgueiras, que visa atingir os seguintes objetivos:

Ø Implementar uma Estratégia integrada de Internacionalização do Pão de Ló de Margaride;
Ø Registo de Marca Coletiva do Produto e reconhecimento da “Indicação Geográfica Protegida” para o

Pão de Ló de Margaride;
Ø Conhecer o pontos críticos de sucesso do setor a sua dimensão e presença atual nos mercados

internacionais;
Ø Estabelecer redes de cooperação entre os atores do setor;
Ø Desenvolver e estruturar competências internas na AEF, para apoio às empresas no seu processo de

abordagem aos mercados e na Gestão da Marca Coletiva;
Ø Desenvolver mecanismos de interação físicos e digitais entre as Empresas e Entidades envolvidas;
Ø Aumentar a visibilidade nacional e Internacional do setor.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

Tendo em consideração os objetivos estabelecidos pretende-se no final desta intervenção obter os seguintes
resultados:

Ø Aumentar o potencial de exportação do Pão de Ló de Margaride;
Ø Regular e Proteger o Uso da denominação de Pão de Ló de Margaride através da Marca Coletiva e

Indicação Geográfica Protegida;
Ø Aumentar o conhecimento dos mercados internacionais e oportunidades;
Ø Aumentar a visibilidade da Região e Setor a nível internacional;
Ø Incentivar a cooperação entre as empresas do setor, ganhando escala para abordar os mercados

internacionais;
Ø Aumentar o taxa de sucesso e diminuição de riscos nos negócios efetuados;
Ø Subir o produto na Cadeia Valor;
Ø Aumentar a capacidade da AEF, no apoio às empresas do setor.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

O conhecimento aprofundado do setor da Doçaria Tradicional Portuguesa, do Produto Pão de Ló de
Margaride e das empresas produtoras deste produto, da área de Indicação Geográfica Protegida, que se
está a criar, obtido com a elaboração deste estudo de caraterização do setor, permitiu retirar um conjunto
de conclusões, extremamente relevantes para o processo de internacionalização do produto, que se
pretende empreender.

Com a elaboração deste estudo, através das visitas efetuadas às empresas, reuniões realizadas com os
produtores de Pão de Ló de Margaride e a análise e tratamento da informação recolhida, foi possível
identificar um conjunto de vantagens competitivas do produto, mas também, de condicionantes ao nível do
mesmo e dos seus produtores, que devem ser tomados em consideração no processo em curso, tendo em
vista os objetivos que se pretendemalcançar.

Para uma melhor análise das Perspetivas e Condicionantes do setor e do produto, sintetizamos as mesmas
numa análise de SWOT.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

Pontos Forte
Ø Património histórico do produto;
Ø Reconhecimento da marca Pão de Ló de

Margaride, no seu território de inserção;
Ø Qualidade do produto;
Ø Know-how e experiência na produção,

transmitido aos atuais produtores por várias
gerações;

Ø Capacidade de produção instalada, permite o
crescimento no mercado sem grandes
investimentos;

Ø O produto tem vários fatores de diferenciação
face aos concorrentes reconhecidos pelo
consumidor;

Ø O registo de marca coletiva e reconhecimento
da IGP, vai proteger o produto de concorrentes
e aumentar o valor da marca;

Ø Forte envolvimento de entidades locais e
regionais na promoção do produto (Associação
Empresarial e Município).

Pontos Fracos
Ø Dimensão das empresas, muito pequena para

abordagem aos mercados externos;
Ø Falta de experiência na abordagem aos

mercados externos, com presença atual
residual em alguns mercados;

Ø Pela dimensão das empresas, detetam-se
algumas debilidades ao nível da organização e
gestão;

Ø Pouca cooperação empresarial entre os atuais
produtores, para resolução de problemas
comuns;

Ø Prazo de validade do produto muito curta (8 a
10 dias), o que reduz substancialmente o
número de mercados externos com potencial
de abordagem;

Ø Necessidade de encontrar um processo de
conservação do produto, que lhe permita
exportar em grande escala e para vários
mercados;

Ø Necessidade de aumentar o reconhecimento da
marca fora do seu território de inserção.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

Oportunidades
Ø Forte crescimento do setor a nível mundial;
Ø Crescimento das exportações portuguesas na

área da doçaria tradicional, em valor e em
número de mercados;

Ø Experiência de internacionalização de outros
produtos da doçaria tradicional portuguesa,
que permitem fazer um benchmark sobre o
processo que estes produtos tiveram que fazer
para atingir o sucesso;

Ø Existência de um mercado externo natural
para o produto, nomeadamente os Países onde
a diáspora Portuguesa é maior;

Ø Existência de politicas publicas de apoio à
internacionalização das empresas e produtos
Portugueses.

Ameaças
Ø Forte concorrência do produto, através de

sucedâneos, com preços mais baixos e forte
capacidade de abordagem ao mercado interno
e externos;

Ø Maior visibilidade e capacidade de Marketing
de produtos sucedâneos;

Ø Concorrência perante os consumidores de
outros produtos da doçaria tradicional
Portuguesa, que não o Pão de Ló;

Ø Nos mercados externos a concorrência de
outros produtos de doçaria de outros Países
com forte tradição local e mundial.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

Tendo em consideração o estudo realizado, os seus resultados e os objetivos traçados pelo projeto Pão de
Ló de Margaride – Um Produto Regional com História, podemos afirmar que existe um elevado potencial
no produto, que atualmente está subaproveitado. Este subaproveitamento do potencial do produto resulta
em grande medida, pelo facto de, ao longo do tempo nunca ter havido um estratégia regional de
valorização deste produto endógeno de elevado valor.

Este projeto promovido pela Associação Empresarial de Felgueiras - AEF, pode ser a alavanca para o
crescimento e subida na cadeia de valor do produto, desde logo, porque vem atribuir ao mesmo um valor
regional importante através do registo da sua marca coletiva e reconhecimento da Indicação Geográfica
Protegida (IGP), isto só por si acarreta um forte valor acrescentado ao produto e ajuda na sua afirmação
num espetro mais alargado de mercados, para além daqueles onde já tem forte presença atualmente.

Para além da mais-valia que é para o produto o reconhecimento da IGP, este facto “obriga” a que seja
criada uma Associação de Produtores de Pão de Ló de Margaride no âmbito da AEF, o que vai promover
uma maior cooperação entre os produtores, facto que não ocorre atualmente. A cooperação entre
produtores é essencial, pois as empresas do setor são muito pequenas, o que não lhes permite ter escala
para abordar individualmente mercados externos, desenvolver processos logísticos mais complexos,
apostar na investigação e desenvolvimento para encontrar a melhor solução para conservação do produto,
entre outros fatores que exigem uma escala superior à empresa individual.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

Para o sucesso desta iniciativa, há um problema de fundo que tem que ser resolvido, que está associado ao
prazo de validade do produto. Um prazo de validade do produto que varia entre os 8 a 10 dias é uma forte
condicionante ao processo de internacionalização, pois apenas permite abordar mercados de grande
proximidade.

O prazo de validade do produto, mesmo em mercados externos de proximidade é uma grande
condicionante, pois o processo logístico e de distribuição demora sempre em média 3 dias, o que faz com
que o produto quando chega ao mercado, apresenta um prazo de validade de cerca de 5 dias. Este facto é
altamente inibidor para o produto entrar em canais/cadeias de distribuição, pois estes operadores não
trabalham com produtos perecíveis com validades tão curtas, pois acarreta riscos elevados. Neste
enquadramento, na abordagem aos mercados externos as oportunidades para estabelecer parcerias de
negócio são muito escassas.
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Perspetivas e Condicionantes para a Evolução do Negócio 

Para a resolução deste constrangimento, referente ao curto prazo de validade do produto, recomenda-se
que sejam desenvolvidas as seguintes ações, pela Associação de Produtores de Pão de Ló de Margaride:

v Atendendo a que o produto está a ser objeto de proteção através da IGP, a sua forma de produção,
matérias-primas usadas e caraterísticas do produto não podem ser adulteradas, neste sentido,
recomenda-se, que seja feito um trabalho com recursos a Entidades Cientificas ligadas ao setor
alimentar, que ajudem a encontrar a melhor solução para a conservação do produto, sem alterar as suas
caraterísticas e sem violar o caderno de especificação da marca coletiva e reconhecimento como IGP do
produto;

v Resolvida a questão técnica para a conservação do produto, através da cooperação entre as empresas do
setor, sugere-se que seja criada uma unidade com gestão conjunta, que assegure o processo industrial
de conservação do produto e o processo logístico do mesmo na abordagem aos mercados externos. Esta
sugestão decorre dos elevados investimentos que podem estar associados à criação desta unidade,
associada à pequena dimensão das empresas do setor, que individualmente podem não ter capacidade
de investimento para avançar com o processo. Esta partilha de investimento e de risco gera muitas
economias de escala.



5. Conclusão
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Conclusão

O processo de cooperação empresarial iniciado com esta iniciativa da Associação Empresarial de
Felgueiras, tendo em vista a promoção internacional do Pão de Ló de Margaride, com todas as ações que
nela estão previstas, que vão desde o reconhecimento da Indicação Geográfica Protegida (IGP), ao estudo
dos mercados mais adequados para internacionalização do produto e ao desenvolvimento de um conjunto
de ações de marketing e aumento da visibilidade do produto, devem necessariamente ter continuidade com
novas iniciativas do agrupamento de produtores que resulta da IGP, tendo em vista melhorar e resolver as
condicionantes ao processo de internacionalização do produto identificados anteriormente.
Como já foi referido o Pão de Ló de Margaride, apresenta um conjunto de vantagens competitivas ao
mercado, nomeadamente as que estão associadas à sua história e qualidade do produto, que só podem ser
potenciadas se o trabalho iniciado por este projeto conseguir ser perpetuado no tempo, através do círculo
de cooperação criado, tendo em vista consolidar as ações agora desenvolvidas e empreender outras,
essenciais para o aumento da competitividade das empresas e do produto.
Na perspetiva, que a estratégia preconizada para o produto e para os seus produtores, alcance os objetivos
previstos, podemos afirmar que o produto vai subir exponencialmente na cadeia de valor, com reflexos no
aumento das vendas no mercado interno e externo, com a melhoria da sustentabilidade e rentabilidade das
empresas do setor, a curto e médio prazo.
Como impacto indireto, o território de inserção do produto também irá beneficiar com esta subida na
cadeia de valor do produto e aumento da sua visibilidade, podendo este ser usado como um forte
instrumento de marketing territorial.
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“A XNI9 Consulting agradece a todos os intervenientes no presente estudo,
nomeadamente, aos produtores de Pão de Ló de Margaride que integram o Projeto -
Pão de Ló de Margaride – Um Produto Regional com História, pela disponibilidade e
amabilidade com que nos receberam.”

XNI9 Consulting – Consultoria e Gestão, Lda

Dezembro de 2018
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