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BRASMAR SEAFOOD
COMPANY
A BRASMAR É SINÓNIMO DE QUALIDADE,
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO.
BRASMAR IS SYNONYMOUS OF QUALITY,
SUSTAINABILITY AND INNOVATION.

Empenhamo-nos diariamente na identificação e desenvolvimento
de novos produtos, com recurso aos equipamentos mais recentes
e inovadores, que nos permiteM melhor responder e satisfazer
as necessidades dos mercados onde operamos. Somos reconhecidos
pela qualidade, uniformidade e variedade dos nossos produtos,
complementando-os com um serviço dinâmico e eficaz.
We strive daily to identify and develop new products, using the latest
and most innovative equipment, which allows us to better respond
and satisfy the needs of the markets where we operate. We are
recognized for the quality, consistency and variety of our products,
and complement these with a dynamic and effective service.

SOMOS ESPECIALISTAS EM:

WE ARE SPECIALISTS IN:

Aceder às melhores matérias-primas,
das melhores origens;

Accessing the best raw materials,
from the best sources;

Desenvolver o acondicionamento mais
adequado para cada produto;

Developing the most suitable
packaging for each product;

Utilizar as tecnologias mais avançadas;

Using the most advanced technologies;

Procurar a excelência, para nos mantermos
como a empresa líder
e referência do setor;

Pursuit the excellence, as to remain
the sector’s leader
and benchmark;

Cumprir com a nossa estratégia
de responsabilidade social.

Complying with our social
responsibility strategy.

A presente brochura e a informação apresentada são referentes
à Brasmar Seafood Companies, contendo afirmações orientadas
para o futuro, baseando-se na definição de estratégias
delineadas pela Administração. Para obter mais informações,
por favor, contacte o Departamento de Marketing da Brasmar
através do e-mail: marketing@brasmar.com

This brochure and the information presented in it are related
to Brasmar Seafood Companies, containing forward-looking
statements, based on the definition of strategies outlined by
Management. For more information, please contact Brasmar’s
Marketing Department by e-mail: marketing@brasmar.com
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FONTE: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)

Ártico
Atlântico Noroeste
Atlântico Nordeste
Mar Báltico
Atlântico Centro-Oeste

FAO n.º 18
FAO n.º 21
FAO n.º 27
FAO n.º 27.IIId
FAO n.º 31

Atlântico Centro-Este
Atlântico Sudoeste
Atlântico Sudeste
Mar Mediterrâneo

FAO n.º 34
FAO n.º 41
FAO n.º 47
FAO n.os 37.1, 37.2 e 37.3

Mar Negro
Oceano Índico
Oceano Pacífico
Antártico

FAO n.º 37.4
FAO n.os 51 e 57
FAO n.os 61, 67, 71, 77, 81 e 87
FAO n.os 48, 58 e 88

SABIA QUE:
A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO), É UMA ORGANIZAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL
QUE CONTA COM 194 ESTADOS MEMBROS, DOIS MEMBROS ASSOCIADOS E UMA ORGANIZAÇÃO MEMBRO, A UNIÃO EUROPEIA.
ALCANÇAR A SEGURANÇA ALIMENTAR PARA TODOS E GARANTIR QUE AS PESSOAS TENHAM ACESSO A ALIMENTOS DE BOA QUALIDADE
PARA QUE POSSAM LEVAR UMA VIDA ATIVA E SAUDÁVEL É A ESSÊNCIA DAS ATIVIDADES DA FAO.
BRASMAR | The Essence of Octopus

4

OCTOPUS
CATCHING
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61

71

51

57

81

Zonas de maior probabilidade
de captura de Polvo
Areas of greater probability
of octopus catching

58
SOURCE: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Arctic
North-West Atlantic
North-East Atlantic
Baltic Sea
Central-Weastern Atlantic

FAO Area no. 18
FAO Area no. 21
FAO Area no. 27
FAO Area no. 27. IIId
FAO Area no. 31

Central-Eastern Atlantic
South-West Atlantic
South-East Atlantic
Mediterranean Sea

FAO Area no. 34
FAO Area no. 41
FAO Area no. 47
FAO Area nos. 37.1, 37.2 and 37.3

Black Sea
Indian Ocean
Pacific Ocean
Antarctic

FAO Area no. 37.4
FAO Area nos. 51 and 57
FAO Area nos. 61, 67, 71, 77, 81 and 87
FAO Area nos. 48, 58 and 88

DID YOU KNOW?
THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) IS AN INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION WITH 194
MEMBER STATES, TWO ASSOCIATE MEMBERS AND ONE MEMBER ORGANISATION, THE EUROPEAN UNION
ACHIEVING FOOD SECURITY FOR ALL AND ENSURING THAT PEOPLE HAVE ACCESS TO GOOD QUALITY FOOD TO LIVE AN ACTIVE
AND HEALTHY LIFE IS AT THE HEART OF FAO’S ACTIVITIES.
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PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS

MAIN BENEFITS
O POLVO TEM UM BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA,
É RICO EM OMEGA-3, PROTEÍNAS, VITAMINAS E SAIS
MINERAIS INDISPENSÁVEIS PARA UMA ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADA E SAUDÁVEL.
OCTOPUS IS LOW IN SATURATED FAT, RICH IN OMEGA-3,
PROTEINS, VITAMINS AND MINERAL SALTS INDISPENSABLE
FOR A BALANCED AND HEALTHY FOOD.

RICO EM OMEGA-3
Rico em Omega-3, um nutriente importante
que ajuda a diminuir o risco
de algumas doenças.

RICH IN OMEGA-3
Rich in Omega-3, an important nutrient that
helps lower the chances
of some diseases.

FONTE DE PROTEÍNAS
É uma excelente fonte de proteínas
(15,6g/100g), sem acrescentar gordura à
dieta como é comum noutras fontes proteicas.

SOURCE OF PROTEINS
It is an excellent source of protein (15.6g/ 100g),
without adding fat to the diet as it is common
in other protein sources.

RICO EM VITAMINAS E SAIS MINERAIS
O polvo é excecionalmente rico em vitaminas
e sais minerais essenciais para manter um
corpo saudável (vitaminas A, D e E, e todas as
vitaminas do complexo B assim como cálcio,
iodo, ferro, cobre, potássio e zinco).

RICH IN VITAMINS AND MINERAL SALTS
Octopus is exceptionally rich in vitamins and
minerals essential for maintaining a healthy
body (vitamins A, D and E, and all B vitamins
as well as calcium, iodine, iron, copper,
potassium and zinc).

BAIXO TEOR DE GORDURA SATURADA
Como todos os produtos do mar, o polvo é
um alimento magro com um teor de gordura
saturada extremamente baixo (0,07g/100g),
com poucas calorias.

LOW SATURATED FAT CONTENT
Like all seafood, octopus is a lean food with
an extremely low saturated fat content
(0.07g/100g), with few calories.

BRASMAR | The
Essence
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APAIXONADOS
PELO POLVO

PASSIONATE ABOUT
OCTOPUS
Estrategicamente a Brasmar decidiu apostar
na sua especialização na área da elaboração
e comercialização de cefalópodes.

Strategically, Brasmar decided to specialise
in the area of the preparation and sale
of cephalopods.

Desde logo, sendo o Polvo considerado
cada vez mais uma alternativa de alto valor
nutricional, faz hoje parte da dieta alimentar
da maior parte da população.

Since Octopus is increasingly considered
an alternative with high nutritional value,
it is now part of the diet of most
of the population.

O Polvo é um dos recursos marinhos com maior
expressão e abundância na bacia mediterrânica
e na costa portuguesa. A espécie Octopus
Vulgaris, capturada em Portugal, beneficia
de uma forte e crescente procura internacional,
devido à excelente qualidade que apresenta.

Octopus is one of the most abundant marine
resources in the Mediterranean basin and on
the Portuguese coast. The species Octopus
Vulgaris, caught in Portugal, benefits from
a strong and growing international demand,
due to its excellent quality.

Escolhemos a melhor matéria prima
e selecionamos criteriosamente os nossos
fornecedores nas melhores origens. Criamos
para o efeito novas instalações dedicadas a
este produto e apostamos na aquisição de
equipamento de ponta para o manuseamento
do Polvo, com capacidade para transformar
cerca de 500 ton/mês.

We choose the best raw material and carefully
select our suppliers from the best sources.
For this purpose, we have created new facilities
dedicated to this product and we are investing
in the acquisition of cutting-edge equipment
for the handling of octopus, with a capacity
to process around 500 tons/month.

POLVO

Para além do Polvo, oferecemos uma ampla
e diversificada seleção de espécies de
cefalópodes, em diferentes formatos e tipos
de apresentação, em função das necessidades
especificas de cada cliente.

In addition to Octopus, we offer a wide and
diversified selection of cephalopod species, in
different formats and types of presentation,
according to the specific needs of each client.

OCTOPUS

s. m. / lat. polypus
Molusco cefalópode com oito tentáculos
guarnecidos de ventosas (octópodes), que vive
nas covas dos rochedos, perto da costa, e que se
alimenta de crustáceos, de moluscos, entre outros.

masculine noun / lat. polypus
Cephalopod mollusc with eight tentacles
garnished with suckers (octopods), which lives
in rocky cliffs, near the coast, and which feeds
on crustaceans and molluscs, amongst others.

INFORMAÇÃO

NUTRICIONAL

POLVO
OCTOPUS
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NUTRITIONAL

INFORMATION

Energia (kJ/kCal)*
Lípidos (g)*
Ácidos gordos saturados (g)*
Ácidos gordos monoinsaturados (g)*
Ácidos gordos poliinsaturados (g)*
EPA (mg)**
DHA (mg)**
Hidratos de Carbono (g)*
Proteína (g)*
Fibra alimentar (g)*
Colesterol (mg)*
Vitamina A (µg)*
Vitamina D (µg)*
Vitamina B6 (mg)*
Vitamina B12 (µg)*
Folatos (µg)*
Sódio (mg)*
Potássio (mg)*
Cálcio (mg)*
Magnésio (mg)
Fósforo (mg)*
Ferro (mg)*
Zinco (mg)*

Energy (kJ/kCal)*
Lipids (g)*
Saturated Fatty Acids (g) *
Monounsaturated fatty acids (g) *
Polyunsaturated fatty acids (g) *
EPA (mg)**
DHA (mg)**
Carbohydrates (g)*
Protein (g)*
Dietary fibre (g)*
Cholesterol (mg)*
Vitamin A (μg)*
Vitamin D (μg)*
Vitamin B6 (μg)*
Vitamin B12 (μg)*
Folates (μg)*
Sodium (mg)*
Potassium (mg)*
Calcium (mg)*
Magnesium (mg)*
Phosphorus (mg)*
Iron (mg)*
Zinc (mg)*

*Tabela de Composição dos Alimentos, INSA, 2016
**IPMA

*Food Composition Table, INSA, 2016
**IPMA

310,0/73,0
1,2
0,3
0,1
0,6
46,1
60,3
0
15,6
0
64,0
3,0
0
0,07
0,8
12,0
260,0
240,0
13,0
43,0
160,0
0,7
1,3

A Essência do Polvo | BRASMAR

PESCA
SUSTENTÁVEL
SUSTAINABLE
FISHING

Quando adquirimos Produtos do Mar, temos
de nos assegurar de que o peixe que fica na
água é suficiente para manter os ecossistemas
saudáveis e garantir que se possa continuar a
pescar no futuro.

When we buy Sea Products, we have
to make sure that there is enough fish left
in the water to keep our ecosystems healthy
and ensure that we can continue fishing
in the future.

A Brasmar, estando inserida na União
Europeia, aposta em processos e métodos
de gestão que estão na vanguarda mundial,
no que diz respeito à gestão das pescas e às
normas vigentes do setor.

Operating within the European Union, Brasmar
is committed to management processes
and methods that are on the cutting
edge internationally in terms of fisheries
management and industry standards.

A IFS Food - International Feature Standards
é uma norma reconhecida pelo GFSI para
certificar a segurança e qualidade dos produtos
alimentares e processos de produção.

IFS Food - International Feature Standards
is a standard recognised by GFSI to certify
the safety and quality of food products and
production processes.

A Brasmar, em permanente busca da
certificação de qualidade de todos os seus
produtos, obteve a certificação Halal.
Tornam-se, desta forma, mais amplos
os seus mercados alvo, garantindo o
fornecimento certificado a uma faixa
de consumidores com largo potencial
de consumo nacional e internacional
– a população muçulmana.

Brasmar, in a permanent search of quality
certification of all its products, obtained
the certification Halal. In this way, enlarge
their target markets, guaranteeing
the certified supply to a range of consumers
with large national and international
consumption potential - the Muslim
population.

Estamos comprometidos com a gestão dos
resíduos das nossas unidades de produção.
Prova disso é o facto de estarmos inscritos
em vários Organismos que certificam este
nosso compromisso, tais como o SIGRE
(Sistema Integrado de Gestão de Resíduos e
Embalagens), o ECOLUB (Sociedade de Gestão
Integrada de Óleos Lubrificantes Usados) e
Ponto Verde (Sociedade Ponto Verde).

We are committed to the waste management
of our production units. Proof of this is the
fact that we are registered in several bodies
that certify our commitment, such as SIGRE
(Integrated System for Waste and Packaging
Management), ECOLUB (Society for the
Integrated Management of Used Lubricating
Oils) and Ponto Verde (Ponto Verde Society).

BRASMAR | The
Octopus
Essence
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“A EUROPA E O PEIXE TÊM UMA LONGA
HISTÓRIA COMUM. OS PRODUTOS DO
MAR SÃO UM ALIMENTO SAUDÁVEL. OS
PRODUTOS DO MAR CRIAM POSTOS DE
TRABALHO. OS PRODUTOS DO MAR SÃO
UMA FONTE DE PROSPERIDADE.”
Fonte: EU Maritime Affairs and Fisheries

“EUROPE AND FISH HAVE A LONG
HISTORY IN COMMON.” SEAfood
PRODUCTS ARE HEALTHY FOOD.
SEAfood PRODUCTS CREATE JOBS.
SEAfood PRODUCTS ARE A SOURCE
OF PROSPERITY.“
Source: EU Maritime Affairs and Fisheries
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GAMA BRASMAR
BRASMAR RANGE
POLVO LIMPO

CLEAn OCTOPUS
Oferecemos uma ampla e diversa seleção de polvo LIMPO,
em diferentes calibres, formatos e tipos de apresentação,
em função das necessidades especÍficas de cada cliente.
We offer a wide and diverse selection of octopus,
in different sizes, formats and types of presentation,
according to the specific needs of each client.

A nossa gama de produtos:
Our range of products:
BRASMAR ORIGINAL

BRASMAR ORIGINAL

BRASMAR SELEÇÃO

BRASMAR SELEÇÃO

A nossa gama “Brasmar Seleção” contém polvo
que foi sujeito aos mais criteriosos e rigorosos
processos de seleção. Trata-se de um polvo
virgem cujo processo de captura e transformação
obedece aos mais exigentes padrões de qualidade.
É caracterizado por possuir um excelente perfil de
sabor e textura, sendo a sua principal característica
o maior rendimento quando cozinhado.

Our “Brasmar Seleção” range contains octopus
that has been subjected to the rigorous selection
processes. It is a pristine octopus whose process
of capture and processing adheres to the most
demanding quality standards. It is characterised
by an excellent flavour and texture, and when
cooked offers a higher yield.

BRASMAR NACIONAL

BRASMAR NACIONAL

A nossa gama de Polvo “Brasmar Nacional”
aposta exclusivamente na pesca da nossa costa
portuguesa. O polvo português é conhecido e
reconhecido por ser um produto de altíssima
qualidade. O segredo está no habitat onde este se
desenvolve caracterizado pela existência de ótimas
condições de temperatura da água, por fundos
marinhos diversos e pela quantidade e diversidade de
nutrientes existentes que enriquecem de forma única
a sua dieta alimentar.

Our range of “Brasmar Nacional” Octopus is
exclusively from fishing done in the Portuguese
coast. Portuguese octopus is known and recognised
for being a product of the highest quality. The
secret is in the habitat where it develops, which
is characterised by the existence of optimal
conditions of water temperature, by different kinds
of marine beds and by the quantity and diversity of
nutrients that uniquely enrich their diet.

A nossa gama “Brasmar Original” aposta em polvo
com a melhor garantia qualidade e preço,
garantindo o perfil de sabor e textura do polvo
Brasmar.
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Our “Brasmar Original” range as the best quality
and price guarantee , with unique characteristics
in terms of flavour and texture.
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brasmar ORIGINAL
brasmar ORIGINAL
UMA GAMA COMPLETA DE POLVO, COM CARACTERÍSTICAS
ÚNICAS, QUANTO AO PERFIL DE SABOR e TEXTURA
QUANDO COZINHADO.
A FULL RANGE OF OCTOPUS, WITH UNIQUE CHARACTERISTICS
IN TERMS OF FLAVOUR and TEXTURE WHEN COOKED.

POLVO OCTOPUS
Octopus vulgaris
Zona de Captura: FAO 27, 34 e 37
Catching Area: FAO 27, 34 and 37

PESO FIXO FIXED WEIGHT
600g | 1kg
FLOWPACK FLOWPACK

PESO VARIÁVEL RANDOM WEIGHT
0,8/1,2kg | 1,2/2,0kg | 2/3kg | 3/4kg | 4/6kg | 6kg/UP
CUVETE TRAY
13
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O Melhor

Polvo

da Melhor Origem

The Best Octopus from the Best Origin

BRASMAR | The
Octopus
Essence
Specialists
of Octopus

14

Pescado em Águas

Portuguesas

Catched in Portuguese Waters
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BRASMAR NACIONAL
BRASMAR NACIONAL

A NOSSA GAMA DE POLVO BRASMAR NACIONAL APOSTA
EXCLUSIVAMENTE NA PESCA DA NOSSA COSTA PORTUGUESA.
O POLVO PORTUGUÊS É CONHECIDO E RECONHECIDO POR SER
UM PRODUTO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE.
OUR RANGE OF BRASMAR NACIONAL OCTOPUS IS EXCLUSIVELY
FROM FISHING DONE IN THE PORTUGUESE COAST. PORTUGUESE
OCTOPUS IS KNOWN AND RECOGNISED FOR BEING A PRODUCT
OF THE HIGHEST QUALITY.

POLVO OCTOPUS
Octopus vulgaris
Pescado em Águas Portuguesas
Catched in Portuguese Waters

PESO FIXO FIXED WEIGHT
600g | 1kg
FLOWPACK FLOWPACK

PESO VARIÁVEL RANDOM WEIGHT
0,8/1,2kg | 1,2/2,0kg | 2/3kg | 3/4kg | 4/6kg | 6kg/UP
CUVETE TRAY
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GAMA BRASMAR
BRASMAR RANGE
POLVO COZIDO

COOKED OCTOPUS
Oferecemos uma gama de polvo cozido com a mesma garantia
de qualidade e sabor do Polvo Limpo Brasmar. O Polvo cozido é
a solução ideal para profissionais que pretendem garantir
a conveniência, homogeneidade e o custo exato de cada
unidade. O Polvo Cozido pode ser preparado de diversas
formas (forno, vapor e microondas) e para qualquer tipo
de receita, mantendo sempre a qualidade, textura e sabor
característico do polvo Brasmar.
We offer a range of cooked octopus with the same quality
and flavour guaranty as the Clean Octopus Brasmar.
Cooked octopus is the ideal solution for professionals who
want to ensure convenience, homogeneity and the exact
cost of each unit. The Cooked Octopus can be prepared in
different ways (oven, steam and microwave) and for any
type of recipe, always maintaining the quality, texture
and Flavour characteristic of the Brasmar octopus.

A nossa gama de produtos:
Our range of products:
BRASMAR SELEÇÃO

BRASMAR SELEÇÃO

A nossa gama “Brasmar Seleção” contém
polvo que foi sujeito aos mais criteriosos
e rigorosos processos de seleção. Trata-se
de um polvo virgem cujo processo de
captura e transformação obedece aos
mais exigentes padrões de qualidade e
caracterizado por possuir um excelente
perfil de sabor e textura.

Our “Brasmar Seleção” range contains octopus
that has been subjected to the rigorous selection
processes. It is a pristine octopus whose process
of capture and processing adheres to the most
demanding quality standards. It is characterised
by an excellent flavour and texture.
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Ready to Eat,
Ready to Enjoy
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BRASMAR seleção
BRASMAR SELEÇÃO

Acompanhando as tendências alimentares do setor e aliado
à conveniência procurada pelos nossos consumidores, a
Brasmar disponibiliza Polvo Cozido, inserido na gama Seleção.
De uma forma simples e rápida, este produto precisa apenas
de ser aquecido após descongelação prévia.
Following the food trends of the sector and coupled with
the convenience sought by our consumers, Brasmar offers
Cooked Octopus inserted in the Selection range. In a simple
and quick way, this product only needs to be heated after
previous defrosting.

POLVO COZIDO COOKED OCTOPUS
Octopus vulgaris
Zona de Captura: FAO 34
Capture Area: FAO 34
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SATISFAÇÃO
E FIDELIZAÇÃO
SATISFACTION
AND LOYALTY
O QUE NOS DIFERENCIA
WHAT MAKES US DIFFERENT

VANTAGENS
BRASMAR

BRASMAR
ADVANTAGES

QUALIDADE DAS MATÉRIAS-PRIMAS
E DOS PROCESSOS
Estamos certificados com base na norma
IFS – FOOD STANDARDS e Halal.

QUALITY OF RAW MATERIALS
AND PROCESSES
We are certified on the basis of IFS – FOOD
STANDARDS e Halal.

APOSTA NOS PROCESSOS DE SEGURANÇA
INTERNA E ALIMENTAR
A evolução constante do mercado de alimentos
congelados e o correto processamento
da matéria-prima levam a Brasmar a um
investimento constante na renovação da sua
estrutura tecnológica, investigando e inovando
em processos produtivos mais eficazes.

COMMITTED TO INTERNAL AND FOOD
SECURITY PROCESSES
The constant evolution of the frozen food
market and the correct processing of raw
material means that Brasmar is constantly
investing in the renovation of its technological
structure, and innovating and investigating
more efficient production processes.

SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO
Estudos de mercado, constantes melhorias
tecnológicas e a atenta resposta aos nossos
clientes, fazem da Brasmar uma empresa
especializada em satisfazer sempre cada
necessidade específica. Somos especialistas
em nos adaptar a diferentes necessidades
dos clientes, seja na embalagem (materiais,
dimensões, gramagem, entre outros), seja na
disponibilidade e variedade de produtos do mar.

SATISFACTION AND LOYALTY
Market studies, constant technological
improvements and the careful attention we
pay to our customers mean that Brasmar is a
company that specialises in satisfying every
specific requirement. We specialise in adapting
to different customer needs, whether in
packaging (materials, sizes, weight, etc.)
or in the availability and variety of seafood.

EXCELÊNCIA E COMPETITIVIDADE
EMPRESARIAIS
Os processos produtivos são personalizados e
melhorados de forma sistemática para obter
resultados ótimos. A aplicação da embalagem
mais adequada, na variedade dos nossos
produtos, está garantida.

COMPANY EXCELLENCE
AND COMPETITIVENESS
The production processes are customised
and improved systematically for optimal
results. The application of the most
appropriate packaging across the range
of our products is guaranteed.

INVESTIMENTO NOS RECURSOS HUMANOS
Os nossos recursos humanos, com formação
específica nas suas áreas de atividade,
implementam no seu dia-a-dia processos
estratégicos para levar a cabo uma constante
melhoria produtiva, seja na qualidade, seja na
variedade dos nossos produtos e serviços.

INVESTMENT IN HUMAN RESOURCES
Our human resources, with specific training
in their fields, have undertaken strategic
processes in their day-to-day activities in
order to constantly improve production, either
in terms of quality or in the variety of our
products and services.
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BRASMAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S.A
Av. Ferreira de Castro, 73, Guidões,
4745-251 Trofa, Portugal
'(+351) 252 490 070
(+351) 252 490 079
geral@brasmar.com
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