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Uma ajuda para a juventude da Bulgária
A Esseterre também se dedica a envolver os jovens 
da Bulgária. Através de donativos do programa 
dōTERRA Healing Hands™, a Esseterre está a apoiar 
uma organização sem fins lucrativos búlgara inovadora, 
conhecida como The Social Teahouse. Na Bulgária, existe 
um número desproporcional de órfãos que necessitam 
de mais recursos do que aqueles que existem. Muitos são 
esquecidos pelo Estado desde novos, pelo que nunca 
chegam a ter acesso às oportunidades necessárias para 
evitar vidas de desespero e de dificuldades.  

A organização The Social Teahouse disponibiliza 
formação e oportunidades aos jovens que deixam de 
receber o apoio do Estado, através de um programa de 
orientação de três anos que desenvolve competências 
profissionais e pessoais. O programa dōTERRA 
Healing Hands financiou a compra e o restauro de uma 

infraestrutura essencial para a nova sede da The Social 
Teahouse em Varna. O programa dōTERRA Healing 
Hands também está a financiar programas para ajudar a 
revitalizar orfanatos locais na zona de Dobrich, através de 
melhorias nas casas de banho e outras necessidades. 

A Milk Canteen em Dobrich disponibiliza refeições 
acessíveis a todas as crianças entre os 10 meses e os três 
anos de idade. O programa dōTERRA Healing Hands 
tem ajudado a Milk Canteen com equipamentos novos e 
modernos, renovou as casas de banho dos funcionários 
e cedeu um novo veículo para poderem efetuar entregas 
ao domicílio.

A Esseterre e o programa dōTERRA Healing Hands 
também trabalham e financiam outras organizações e 
projetos locais em Dobrich e no resto da Bulgária para 
garantir um apoio mais amplo na comunidade local.
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Os orientadores da The Social Teahouse a trabalhar com jovens inscritos num workshop de alimentação e nutrição. �
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A  H I S T Ó R I A  D A  E S S E T E R R E  C O - I M P A C T 

A Esseterre é uma empresa em 
crescimento e, hoje em dia, emprega 
diretamente mais de 90 pessoas a 
tempo inteiro, incluindo engenheiros, 
contabilistas, gestores de logística e 
técnicos especializados. De forma 
sazonal, emprega mais de 180 pessoas. 
Indiretamente, apoia centenas de 
agricultores de quintas contratadas, os 
seus funcionários sazonais e a tempo 
inteiro, bem como outros especialistas, 
como arquitetos, engenheiros e 
investigadores.

A Esseterre é a maior destilaria da 
Bulgária e as suas operações de cultivo 
e destilação situam-se em Dobrich, 
a 50 quilómetros a norte de Varna, 
no coração da produção de lavanda. 
Atualmente, a Esseterre tem 37 unidades 
de destilação operacionais para a 
variedade de óleos produzida.

Através da abordagem dōTERRA 
Co-Impact Sourcing™, a Esseterre 
colabora atualmente com mais 
de 100 produtores de Lavanda E 
Cidreira. Anualmente, a Esseterre 
produz localmente mais de 50 000 
quilos de óleo de Lavanda e 1000 
quilos de óleo de Cidreira.

Devido às excelentes condições de 
cultivo e à mão de obra qualificada da 
Bulgária, a Esseterre tem uma lista de 
produtos extensa. É uma das principais 
produtoras de óleos essenciais para 
a dōTERRA, incluindo de Lavanda, 
Cidreira, Milefólio e Segurelha. Também 
tem estabelecido parcerias com outros 
agricultores e destiladores vizinhos para 
uma maior capacidade de produção, 
conforme as necessidades.

A Esseterre também é o centro de 
destilação principal da dōTERRA 
para resinas de Frankincense e Mirra 
provenientes da Somalilândia e da 
Etiópia, que são destiladas durante 
todo o ano. A Esseterre tornou-se líder 
mundial na qualidade de destilação de 
resinas e do rendimento em óleo.

Com o laboratório de DIC e de GC/
MS mais avançado da Bulgária, esta 
capacidade no local garante a produção 
dos óleos da melhor qualidade. Além 
disso, explora a viabilidade de novos 
óleos para a dōTERRA e proporciona 
incentivos de qualidade aos agricultores.

Reconstruir a Bulgária



Um capítulo novo e diferente            
para a Bulgária
A Bulgária é um país repleto de oportunidades, mas 
tem encontrado desafios no que respeita a alcançar 
todo o seu potencial. A Bulgária faz parte da União 
Europeia (UE), mas tem um dos PIBs mais reduzidos 
da UE. Com quase um quarto da população a viver 
no limiar da linha de pobreza global ou abaixo dela, 
está a enfrentar o declínio demográfico mais extremo 
do mundo. Infelizmente, a emigração apaga do mapa 
dezenas de cidades búlgaras todos os anos. A alta taxa 
de mortalidade e a baixa taxa de natalidade são também 
fatores significativos no declínio populacional, mas a falta 
de oportunidades é o que mais motiva os movimentos 
migratórios para fora do país. À medida que os homens 
e mulheres do país procuram emprego no estrangeiro, a 
forte degradação estrutural e industrial torna-se cada vez 
mais comum. Os especialistas na distribuição dos fundos 
da UE citam a elevada concentração dos investimentos 
e recursos em determinadas regiões, à custa de outras, 
como um fator que contribui para os atrasos nas 
infraestruturas e a diminuição da população.

Antes da queda do comunismo, a Bulgária não só era uma 
nação industrial ativa, como também era uma das mais 
proeminentes do mundo no que respeita à investigação, 
ao desenvolvimento e à produção de óleos essenciais. 
Organizações como o Rose Institute em Kazanlak eram 
famosas pela sofisticação e investigação de última 
geração. Na era pós-comunista, além da indústria ter 
fraquejado (como se provou pelas fábricas em ruínas 
nos arredores de Dobrich), o Rose Institute, incapaz de 
suportar a sombra opressora da corrupção, também 
esmoreceu. Sem a orientação e os subsídios do Estado, 
os agricultores búlgaros deixaram de cultivar plantas 
aromáticas, desmantelaram e venderam destilarias e 
semearam os campos com trigo, girassol e milho, que 
são o principal foco do financiamento governamental. 
Atualmente, o agronegócio de grande escala domina 
o panorama comercial e os pequenos agricultores 
independentes fazem parte do passado da Bulgária.

No entanto, existem oportunidades para ajudar a escrever 
um capítulo novo e diferente para a Bulgária. O país 
continua a ser um paraíso agrícola para cultivar plantas 
aromáticas em abundância e as pessoas têm grandes 
conhecimentos. Particularmente, a zona climática do Mar 
Negro da Bulgária tem algumas das melhores produções 
de Lavanda e Cidreira do mundo. O clima soalheiro e 
seco durante a colheita, em conjunto com o solo seco, 
bem drenado e arenoso, são ideais para estas plantas 
aromáticas. Por estes motivos, a dōTERRA escolheu a 
região leste da Bulgária para concretizar a visão de criar 
um centro de produção de classe mundial para alguns 
dos seus óleos mais valorizados.

O resultado foi uma empresa 
búlgara fundada em 2015 
denominada Esseterre Bulgaria 
EOOD. A Esseterre é uma 
operação de plantação e 
destilação com sede e um centro 
de produção no coração da 
região agrícola da Bulgária, em 
Dobrich. Agora, a Esseterre é a 
maior destilaria da Bulgária e vai 
continuar a revitalizar a indústria 
dos óleos essenciais através da 
abordagem dōTERRA Co-Impact 

SourcingTM, tornando-se assim 
numa força impulsionadora para 
facilitar um desenvolvimento 
sustentável e diversificado em 
solo búlgaro. A primeira plantação de 

Cidreira da Esseterre.�

Parceiros agrícolas 
junto a um campo de 
cidreira pronto para a 
colheita próximo do 
destilador.�

A destilaria principal da 
Esseterre com doze das 
trinta e sete unidades 
de destilação em 
funcionamento.�

Piso de carga da 
destilaria principal.�

Localização 
estratégica
Estabelecer as operações 
em Dobrich foi uma opção 
estratégica. A destilaria da 
Esseterre está numa localização 
central em relação às plantações 
de Lavanda e Cidreira que 
fornecem a matéria-prima, o 

que permite minimizar os 
riscos e produzir os óleos da 
melhor qualidade possível. 
A Cidreira não deve ser 
transportada por grandes 
distâncias após a colheita, 
uma vez que a planta se 
danifica facilmente e tem de 
ser destilada pouco depois 
de ser colhida. Por isso, a 
Esseterre não colhe Cidreira 
que tenha crescido a mais 
de 50 quilómetros da sua 
destilaria. Além disso, a 
Lavanda destila-se melhor 
no prazo de um dia após            
a colheita.
 

Uma indústria para 
todo o ano
Inicialmente, a Esseterre 

centrou-se na produção de óleo de Lavanda e Cidreira, 
mas os agricultores têm a capacidade e a vontade de 
fazer ainda mais. A destilaria funciona durante todo o 
ano para facilitar uma utilização mais eficiente e ideal 
das plantas aromáticas abundantes e de alta qualidade 
da Bulgária. Entre as colheitas que a Esseterre vai 
destilar durante a época baixa da Lavanda e da Cidreira 
encontram-se o Milefólio e a Segurelha. A Esseterre 
também tem estabelecido mais relações com outros 
agricultores e parceiros de destilação próximos para 
aumentar a capacidade, conforme as necessidades. 
Além disso, para aproveitar ao máximo a capacidade 
de produção das instalações da Esseterre, destila-se, 

durante todo o ano, inclusive nos meses mais frios em 
que não se planta, uma variedade de óleos de sementes, 
como de Coentros e de Funcho, bem como as resinas 
de Frankincense e Mirra da dōTERRA, importadas da 
Somalilândia e da Etiópia.  

Embora seja uma criação e propriedade da dōTERRA, a 
Esseterre é realmente uma empresa búlgara, concebida e 
gerida por búlgaros. A equipa é constituída por gestores, 
destiladores, agricultores e engenheiros especializados. 
Além das competências fantásticas relacionadas com 
o setor, a equipa Esseterre é caraterizada por um 
compromisso partilhado que influencia positivamente 
as suas comunidades. A Esseterre atraiu novos 
investimentos para a região e está a estabelecer parcerias 
com dezenas de agricultores locais, sendo que existem 
muitos mais com vontade de se juntarem à missão 
da Esseterre e à abordagem dōTERRA Co-Impact 
Sourcing™. A Esseterre não só oferece aos agricultores 
uma oportunidade de aumentarem os seus rendimentos 
através da produção de colheitas de maior valor, mas 
também pagamentos atempados, preços justos a 
longo prazo, apoio à produção e colheita, e partilha de 
conhecimentos técnicos.                                                         

Recuperar um legado
A destilaria da Esseterre está situada nos arredores de 
uma vila industrial rodeada de vários campos vazios e 
armazéns abandonados, que são legados do passado da 
Bulgária, mas não do seu futuro. A Esseterre não é uma 
empresa que se limita a cultivar e a destilar Lavanda. Na 
verdade, tem como objetivos produzir os óleos essenciais 
da melhor qualidade para as necessidades da dōTERRA e, 
ao mesmo tempo, revitalizar o legado agrícola e industrial 
do país, construindo assim um presente e futuro melhores 
para os agricultores e as suas comunidades.


