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Cortiça no Design

O Reciclar permite valorizar um 
resíduo (efluentes líquidos pro-
venientes da cozedura da cortiça) 
transformando-o num produto sub-
sidiário com potencialidade de apli-
cação no sector de curtumes. O pro-
jecto foi concluído com resultados 
positivos para o sector da cortiça e 
dos curtumes. 

Reciclar lança uso 
para os efluentes 

líquidos da cortiça
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O Presidente da República, numa 
visita ao Cincork, entregou os pri-
meiros 11 certificados aos adultos 
que obtiveram certificação ao ní-
vel do 9º ano de escolaridade, no 
âmbito do Centro Novas Oportuni-
dades, transmitindo a todos “uma 
palavra de reconhecimento” pelo 
trabalho desenvolvido no processo 
de validação e certificação de com-
petências.

Cavaco Silva 
visitou o 
Cincork

Pág. �3

Os dados do comércio externo do 
Instituto Nacional de Estatística 
apontam para uma subida das ex-
portações portuguesas de cortiça atin-
gindo em 2006 para os 848 milhões de 
Euros (164 milhares de toneladas). 
Este valor regista uma subida face 
a 2005 na ordem dos 1,3 por cento 
no que toca às exportações em valor 
e 7,1 por cento para as exportações 
em volume. 

Exportações de 
cortiça sobem 

em 2006

Pág. �0 e ��
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notícias

A APCOR e a Câma-
ra Municipal de 
Santa Maria da 

Feira celebraram mais um 
protocolo de colaboração. 
O principal objectivo deste 
protocolo prendeu-se com 
o desenvolvimento da ter-
ceira fase da Campanha 
Internacional da Cortiça 
(CIC) que visa a promo-
ção, valorização e defesa 
da fileira da cortiça portu-
guesa junto dos principais 
mercados internacionais. 
Através deste protocolo a 
autarquia comprometeu-
-se a entregar à APCOR a 
quantia de 25 mil euros/
anuais como apoio a este 
projecto que se demons-
tra fundamental para o 
aumento da competiti-
vidade das empresas do 
sector que estão, maio-
ritariamente, neste con-
celho. Este protocolo dá 
seguimento a outro ante-
riormente celebrado e que 
contribuiu (com um valor 
de 50 mil euros) para o 
desenvolvimento da se-

Feiras de Vinho
Feira Data Local Web-site

BERNER 
WEINMESSE

12 a 21 de 
Outubro Suiça www.bernerweinmesse.ch/

EXPOVINA 01 a 15 de 
Novembro Suiça www.expovina.ch/

SITEVI 27 a 29 de 
Novembro França www.sitevi.com/

IBERWINE 13 a 15 de 
Novembro Espanha www.iberwine.es/

Feiras de materiais 
de construção

Feira Data Local Web-site

CONSTRUCTO 06 a 08 de 
Setembro México www.constructo.com.mx/

BALTICBUILD 12 a 15 de 
Setembro Rússia www.primexpo.ru/build/eng/

BYGG-REIS-
DEG

18 a 23 de 
Outubro Noruega www.byggreisdeg.no/

INTERBUILD
28 de 

Outubro a 01 
de Novembro

Reino Unido www.interbuild.com/

BATIMAT  05 a 10 de 
Novembro França www.batimat.com/

BIG 5 SHOW 25 a 29 de 
Novembro Dubai www.thebig5exhibition.com/

CONSTRUCT 
CANADA

28 a 30 de 
Novembro Canadá www.constructcanada.com/

SURFACES

30 de Janeiro 
a 01 de 

Fevereiro de 
2008

Las Vegas www.surfaces.com/

APCOR e Câmara da Feira 
assinam protocolo

gunda fase da CIC, que 
terminou em Setembro do 
ano passado.
No âmbito do protocolo, a 
APCOR irá enquadrar nas 
actividades da CIC a re-
alidade sócio-cultural da 
autarquia de Santa Maria 
da Feira, como, por exem-
plo, incluir o concelho, as 
empresas de cortiça, as 
organizações locais, hote-
leiras e de restauração nos 
planos de visita da CIC 
sempre que os objectivos 
e especificidades destas o 
permitam. Através deste 
programa a APCOR rece-
be em Portugal conceitua-
dos jornalistas e líderes de 
opinião que poderão levar 
na bagagem um pouco da 
cultura e turismo português. 
Em paralelo, a APCOR di-
vulgará através dos seus 
meios de informação, como 
sendo o site e jornal da as-
sociação, as actividades ine-
rentes a este protocolo. 
É, também, objectivo or-
ganizar em parceria com a 
câmara da Feira um even-

to por ano no concelho de 
Santa Maria da Feira, sobre 
um tópico relacionado com 
a importância económica e 
social da cortiça no desen-
volvimento da região.
Registe-se, ainda, que está 
a ser desenvolvido com 
esta autarquia um traba-
lho de grande dimensão 
e que visa a construção 
do Parque Empresarial 
da Cortiça (PEC). Foi re-
centemente entregue a 
empreitada da construção 
dos acessos ao local e está 
em curso o estudo do im-
pacto ambiental do pro-
jecto, após o qual o PEC 
será proposto ao Quadro 
de Referência Estratégi-
co Nacional (QREN). O 
avanço deste projecto será 
decisivo na valorização do 
sector da cortiça, uma vez 
que para além das empre-
sas que se vão deslocar da 
actual malha urbana para 
este espaço, o PEC terá 
um conjunto de valências 
e serviços de interesse 
para todo o sector.

A APCOR celebrou 
um protocolo de 
colaboração com a 

empresa Azevedos Indús-
tria, Máquinas e Equipa-
mentos Industriais, S.A. 
Com este protocolo, os 
associados poderão obter 

APCOR celebra protocolo 
com Azevedos Indústria 

algumas vantagens nos 
serviços e soluções apre-
sentados pela empresa, 
sendo que, neste sentido, 
será, ainda, organizado 
anualmente um evento 
para dar a conhecer aos 
membros da APCOR estas 

facilidades. A Azevedos 
Indústria acompanhará, 
também, os projectos de 
investigação e desenvol-
vimento da APCOR, parti-
cipando nas reuniões que 
forem agendadas sobre 
esta matéria.

A Câmara Municipal 
do Seixal, através 
do Ecomuseu Mu-

nicipal, organiza um ciclo 
de visitas acompanhadas 
por especialistas à exposição 
temporária Joaquim Vieira 
Natividade, Uma Vida com 
Cortiça (1899-1965), no edi-
fício das Caldeiras, Babcock 
& Wilcox, no Núcleo Mun-
det do Ecomuseu. 
Evocando e homenagean-
do aquele que é considera-
do o “pai” da subericultura 
científica, esta exposição 
tem como principal ob-

Exposição sobre Joaquim Vieira da Natividade
jectivo proporcionar um 
conhecimento geral das 
três décadas de labor de 
Joaquim Vieira Nativida-
de e valorizar o seu incon-
tornável legado na área 
do sobreiro e da cortiça. 
Por sua vez, o principal 
objectivo destas visitas é 
despertar o interesse e a 
vontade de conhecer mais 
sobre o apaixonante uni-
verso da cortiça, desde o 
seu crescimento no so-
breiro até às particulari-
dades que a investigação 
científica, em laboratório 

e no campo, têm permi-
tido revelar e aprofundar 
em benefício da produção 
da cortiça e das suas apli-
cações industriais. 
A exposição e as visitas, 
que irão ser prolongadas 
até dia 30 de Setembro, 
são destinadas quer a um 
público jovem e adulto, 
quer aos profissionais li-
gados à cortiça, ao sobrei-
ro e ao montado. 
Esta exposição conta com 
o apoio da Direcção Geral 
dos Recursos Florestais, 
da Fundação João Lopes 

Fernandes, do IPPAR – 
Mosteiro de Alcobaça e da 
Casa-Museu Manuel Vieira 
Natividade. Conta, ainda, 
com a participação especial 
da Estação Florestal Nacio-
nal (Oeiras) que cedeu um 
importante conjunto de ob-
jectos provenientes da Es-
tação de Experimentação 
do Sobreiro contribuindo 
para documentar a verten-
te laboratorial do trabalho 
de Vieira Natividade, liga-
do ao sobreiro. 
Para Setembro está marca-
do, também, um seminário 

“Joaquim Vieira Nativida-
de, a subericultura e o pa-
trimónio suberícola e corti-
ceiro”, que irá decorrer dia 
21, no auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Sei-
xal. O seminário conta com 
três painéis onde se preten-
de discutir o montado de 
sobro e os sobreirais, inves-
tigação e desenvolvimento 
suberícolas e conhecimento 
e divulgação do património 
suberícola e corticeiro. 
Mais informações consul-
te: www.cm-seixal.pt/eco-
museu. 
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“A u t i l i z a ç ã o 
da cortiça 
no design de 

jóias pareceu-nos o pre-
texto ideal para provocar 
uma nova percepção desta 
matéria-prima. Retirá-la 
do seu papel, por vezes dis-
creto ou mesmo inivisível, 
e atribuir-lhe um protago-
nismo legítimo e aprovei-
tando todas as suas qua-
lidades estéticas e físicas”, 
Daniel Oliveira, Helena 
Sousa, João Real, Liliana 
Rodrigues e Rui Alexandre 
da associação Design Local, 
projecto 2ndSkin

“Portugal é o maior pro-
dutor mundial de cortiça. 
O âmago da vida de uma 
árvore é aqui enaltecido. 
A lentidão, a suavidade 
e a protecção do sobreiro 
são cabalmente aprovei-
tadas pelo homem. Alu-
sões à pureza e à simpli-
cidade misturam-se como 
uma nova ânsia de auten-
ticidade. O crescimento 
incontrolável e natural é 
aqui usado em joalharia, 

A cortiça vista 
pelos designers

com novas conexões.”, 
Barbara Schmidt, projec-
to 2ndSkin

“Porquê cortiça?
A cortiça é um material 
usado há milénios, haven-
do poucos materiais que 
possuam uma história 
tão longa ou que tenham 
sobrevivido tão bem à 
competição dos substitu-
ídos desenvolvidos pelo 
homem.
Tem uma posição de re-
levo na economia por-
tuguesa, tanto a nível 
da produção na floresta 
como na transformação 
industrial. Portugal é o 
maior produtor mundial 
de cortiça e os produtos 
de cortiça constituem 
uma das exportações na-
cionais de maior valor. 
Este material, para além 
da vasta gama de utiliza-
ções, tem uma conotação 
ecológica, não só por ser 
uma matéria-prima, mas 
também pelo ecossistema 
que a envolve, do sobrei-
ro ao montado de sobro e 

toda a fauna e flora que 
lhe está associada.
É sabido que é o material 
de excelência do nosso 
país que toda a cortiça 
extraída dos nossos so-
breiros é criteriosamente 
aproveitada e transfor-
mada. O nosso país trans-
forma cerca de 70% da 
produção mundial, mais 
de 60% dos quais para 
a produção de rolhas de 
cortiça natural.
Ao contrário do que à 
partida possa parecer a 
cortiça faz parte da cul-
tura humana como mate-
rial técnico desde sempre, 
quer seja como vedante, 
isolante ou flutuador, até 
hoje não há melhor ma-
terial natural ou sintéti-
co para o substituir. Tal 
facto não invalida a ne-
cessidade de o actualizar, 
de explorar a matéria-
prima e de tirar partido 
das suas potencialidades, 
rever nele um material 
promissor e projectado 
para o futuro.”, Ana Mes-
tre, Mª da Graça Campe-

lo, Marta Silva, Ricardo 
Velhinho, projecto Design 
Cork for future, innova-
tion and sustainability

“O focus do meu trabalho 
está em pesquisar e explo-
rar o uso de materiais pou-
co utilizados e não muito 
convencionais. A investi-
gação de novos materiais 
só nos poderá levar a uti-
lizar métodos inovadores 
de produção e novas for-
mas de interagirmos com 
o nosso meio ambiente. O 
meu recente trabalho as-

senta no grandioso poten-
cial da cortiça, que tem um 
compromisso fundamen-
tal com o meio-ambein-
te, porque é um material 
completamente sustentá-
vel, reciclável e que existe 
em grandes quantidades. 
Com este novo trabalho 
tentei explorar profunda-
mente o potencial da cor-
tiça como um material de 
tacto maravilhoso, possi-
bilitando objectos que só 
são possíveis com a corti-
ça.”, Daniel Michalik, de-
signer americano

opinião

editorial

Cortiça na mira de Designers
A cortiça está, cada vez 
mais, a chamar a atenção 
de designers. Desde jóias, 
a peças de mobiliário e 
decoração várias têm sido 
as aplicações que a cortiça 
tem experimentado. Neste 
número do Notícias AP-
COR podemos ficar a par 
de um conjunto de pro-
jectos que têm dado um 
nova dimensão à cortiça. 
Projectos que nasceram 
em Portugal, mas que vão 
percorrer o mundo.

Por um lado, temos o 
“2ndSkin - Jóias em corti-
ça”. Diversos designers de 
jóias da Escola Superior 
de Artes e Design (ESAD) 
juntaram-se e elabora-
ram mais de 20 peças. 
Tornando a cortiça como 
uma segunda pele, en-
grandeceram este produto 
dando-lhe um carácter de 
uma jóia, um objecto de 
valor. 
Por outro lado, a iniciativa 
“Design Cork for future, 

innovation and sustai-
nability” promovida pela 
SUSDESIGN é outro dos 
projectos a destacar. De-
signers Profissionais e 
alunos de design deitaram 
mãos à obra e conceberam 
um conjunto alargado de 
objectos com design que 
demonstram na perfeição 
a aplicabilidade do design 
à cortiça. 
Uma nota, também, para 
duas peças que estiverem 
presentes na Exposição 

Remade in Italy, em Mi-
lão, Itália, e que também 
usaram a cortiça como 
material de eleição. Uma 
mesa com suporte em cor-
tiça reciclada, da autoria 
de Nuno Sottomayor, e 
uma mala em cortiça de 
Luís Buchinho. 
Paralelamente, muitos têm 
sido os designers e estilis-
tas que têm experimentado 
a cortiça nas suas obras. 
Este facto é a prova de que 
a cortiça não está circuns-

crita à nobre rolha que 
todos nós estamos habi-
tuados a ver nas garrafas 
de vinho desde há sécu-
los, mas é um material de 
futuro e com futuro. Um 
material tradicional, mas 
com um pé na inovação. 
À APCOR e aos seus as-
sociados cabe apoiar es-
tas iniciativas que muito 
orgulham o sector e Por-
tugal. 

A Direcção

www.apcor.pt
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S USDESIGN apre-
sentou os primeiros 
resultados do con-

curso “Can you Design a 
better idea for Cork“, que 
decorreu entre Março 
e Junho de 2007, e que 
contou com mais de 300 
participações. o âmbito 
da iniciativa foram, ainda, 
convidados 12 Designers 
Profissionais (Ana Mes-
tre, Catarina Galvão, Edu-
ardo Gonçalves, Fernando 
Brízio, Fernando Miguel 
Marques, Luís Pessanha, 
Marco Sousa Santos, Mar-
ta Silva, Paulo Bago d’Uva, 
Ricardo Velhinho e Sofia 
Dias) para se debruçarem 
sobre a temática da corti-
ça, e apresentarem os seus 
projectos.
Do concurso resultaram 
dois primeiros prémios e 
cinco menções honrosas e 
os profissionais apresenta-
ram cerca de vinte peças. A 
diversidade de ideias é as-
sinalável e os produtos vão 
desde mobiliário, objectos 
de decoração, marroquina-
ria, calçado, entre outros. 
O projecto “Design Cork 
for Future, Innovation and 
Sustainability”, desenvolvi-
do pela SUSDESIGN, inse-

Designers apresentaram ideias  
para trabalhar a cortiça

A Galleria Meravigli 
em Milão foi palco 
da primeira edição 

da exposição de produtos 
de eco-Design Remade in 
Portugal, no evento Re-
made in Italy, que decor-
reu de 16 a 22 de Abril. 
A exposição Remade in 
Italy contou com mais 
de oitenta produtos rea-
lizados por quarenta e seis 
empresas, provenientes de 
quatro países: Itália, Brasil, 
Argentina e Portugal. 
O Remade In Portugal 
convidou 15 profissionais, 
seleccionados de entre três 
áreas de projecto específi-

Peças em cortiça na Remade in Italy
cas: design industrial, ar-
quitectura e moda. A expo-
sição concretizou -se graças 
ao entusiasmo demonstrado 
pelos quinze representantes 
do design português e pela 
rápida adesão de algumas 
empresas nacionais sensí-
veis a temáticas ambientais, 
nomeadamente a Amorim & 
Irmãos e a Pelcor.
Os produtos presentes na 
exposição foram idealizados 
e materializados em menos 
de 3 meses e são o fruto de 
um forte empenho de todos 
aqueles que colaboraram e 
organizaram a participação 
de Portugal no evento. Entre 

os produtos nacionais ex-
postos destacam-se a mesa 
4L da Corticeira Amorim 
Indústrias, desenhada pelo 
arquitecto Nuno Sottomayor 
e realizada com 100 por cen-
to de cortiça reciclada, assim 
como bolsa Butterfly da Pel-
cor, desenhada pelo estilista 
Luís Buchinho e produzida 
com 70 por cento cortiça 
reciclada e 30 por cento de 
couro.
A exposição irá passar, 
ainda, por várias cidades 
italianas, Moscovo, Bue-
no Aires e em Setembro 
de 2007 chegará à capital 
portuguesa.  

re-se no contexto e âmbito 
da Investigação Aplicada 
em Design e pretende re-
tratar os modos de explo-
ração do recurso Material 
Cortiça no Design sob 
diversos pontos de vista. 
Neste sentido, pretende-se 
explorar, reflectir, demons-
trar e disseminar conteú-
dos relativos a este tema, 
culminando no Design de 
Objectos que sintetizem 
e comuniquem a reflexão 
no contexto Nacional e 
Internacional de forma a 
promover o design Na-
cional com característi-
cas de Inovação. 
Sendo a Cortiça o recurso 
material natural nacional 
com maior índice de pro-
dução e exportação, com 
elevado potencial de ino-
vação tecnológica e um 
dos símbolos mais repre-
sentativos da identidade 
material portuguesa, pre-
tende-se com este projec-
to explorar as amplas po-
tencialidades projectuais 
deste material, de forma a 
desenvolver soluções ino-
vadoras, promovendo e 
divulgando amplamente o 
Sector da Cortiça associa-
da a um meio de inovação 

de excelência - o Design.
O projecto foi apoiado na 
sua génese pelo instituto 
das Artes do Ministério da 
Cultura, e juntou entidades 
como a Delft University of 
Technology (TUDELFT), 
o Instituto Nacional de 
Engenharia Tecnologia 
Industrial (INETI), a As-
sociação Portuguesa de 
Cortiça (Apcor) e envol-
veu directamente a indús-
tria do sector através da 
participação de empresas 
de cortiça (Grupo Amorim 
e Granorte).
O projecto da SUSDE-
SIGN está agora a plane-
ar duas exposições para 
Setembro, que terão lugar 
em Lisboa e no Porto, para 
mostrar os protótipos ago-
ra apresentados e começa 
já a organizar a continui-
dade do projecto como 
uma grande exposição e 
seminário internacional 
sobre o sector e com o lan-
çamento de uma marca de 
produtos, CORQUE, que 
irá testar no mercado todo 
o trabalho desenvolvido.
As imagens destes protó-
tipos podem, para já, ser 
visualizadas em www.de-
signcork.com.

SUSDesign lança concurso para objectos em cortiça

Mala Butterfly de Luís Buchinho

Resultados do concurso

1º Prémio
Tipologia 1 Livre  - Cadeira Vinco de Toni Grilo
Tipologia 2 Cultura e Identidade Portuguesa  - Não atribuído
Tipologia 3 Cenários de Futuro - Sunbasket de Armanda Silva, Joana 
Simes e Lucie Ramos
 

Menções Honrosas
Tipologia 1 Livre - MemCork de Anabela Vieira
Tipologia 1 Livre  - Grippers de Nicholas Taylor e Luís Aniceto
Tipologia 2 Cultura e Identidade Portuguesa  - Oitava de Graça 
Martins e Márcia Dias
Tipologia 3 Cenários de Futuro - Casa da árvore de Ana Correia, 
Bruno Guerreiro, Vasco Lopes e Vera Gomes
Tipologia 3 Cenários de Futuro - Corkpe de Tiago Fernandes
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“2ndSkin - Joías 
em cortiça” é o 
título da expo-

sição que decorreu de 12 a 
27 de Maio, na Biblioteca 
de Santa Maria da Feira. 
A mostra seguiu caminho 

Jóias em cortiça 
em exposição

pela Europa, passando por 
países como Alemanha, 
Finlândia, Estónia, Holan-
da e Espanha.
O 2ndSkin - Cork Jewel-
lery foi desenvolvido em 
parceria por duas enti-

dades: a  Escola Supe-
rior de Artes e Design  
(ESAD), Matosinhos,  e 
a Associação Cultural 
DesignLocal, Santa Ma-
ria da Feira, tendo como 
objectivo internacionali-

zar uma nova imagem da 
cortiça. 
A cortiça associada a outros 
materiais como acrílico, 
prata e ouro, originaram 
peças diversas como pul-
seiras, brincos, colares, alfi-

netes de peito entre outros, 
o que demonstrou a flexibi-
lidade e diversidade do uso 
deste material.
Mais informações podem 
ser obtidas em www.
esad.pt/pr/. 

Fotos: Paulo Carvalho
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programas

O programa de pro-
moção da Fileira 
dos Materiais de 

Construção (FMC) III, que 
reúne em parceria o ICEP 
Portugal e as associações 
representativas da cortiça, 
cerâmica, madeira, metal 
e rochas ornamentais, le-
vou de 03 a 06 de Abril de 
2007, 12 empresas destes 
sectores a Moscovo, Rús-
sia, à feira Mosbuild.
Esta feira demonstra o 
enorme potencial que o 
mercado russo assume no 
panorama da construção 
internacional, uma vez que 
é considerada como a prin-
cipal feira de construção e 
interiores da Rússia e Eu-
ropa de Leste. 
A construção e recupera-
ção de habitações perma-
necem questões de pre-
mente actualidade para 
muitas famílias russas. De 

Fileira dos materiais 
de construção aposta na Rússia

acordo com vários inqué-
ritos realizados no país, 40 
a 50 por cento das famí-
lias residentes das cidades 
russas tenciona melhorar 
a qualidade das suas con-
dições de habitação nos 
próximos dois anos.
A actual dinâmica de cres-
cimento do sector de cons-
trução russo está para durar 
nos próximos anos, poden-
do apenas vir a sofrer uma 
certa desaceleração em con-
sequência da aplicação dos 
novos padrões no sector. É 
também de prever que o 
Estado aumente a sua in-
tervenção na economia de 
mercado. O endurecimen-
to das normas de defesa 
ambientais e tecnológicas 
a par da adopção de um 
novo Código Urbanístico, 
igualmente podem vir a 
dificultar a vida das cons-
trutoras. Isto irá contri-

buir, por um lado, para a 
melhoria da qualidade de 
construção e, por outro, 
para o aumento do custo 
de trabalhos. A manuten-
ção da actual dinâmica 
de crescimento do crédito 
hipotecário continuará a 
estimular a construção de 
habitações e, por conse-
guinte, a produção de ma-
teriais de construção.
Por estas razões torna-se 
imprescindível a actuação 
e presença das empresas 
portuguesas neste mer-
cado no que toca a todos 
os produtos da fileira dos 
materiais de construção. 
Acrescente-se, ainda, que 
as exportações portu-
guesas para a Rússia têm 
vindo a aumentar desde 
2003. Verificou-se um 
aumento de 24 por cen-
to em 2003, 32 por cento 
em 2004, 50 por cento 

em 2005 e em 2006 regis-
tou-se uma subida de 37,2 
por cento, segundo dados 
do Instituto Nacional de 
Estatística. Os principais 
sectores onde foi regis-
tado este aumento são: 
máquinas e aparelhos, 
veículos e outro material 
de transporte, fármacos, 
moldes, torneiras, fornos, 
calçado, vestuário, madei-
ra e cortiça.
Na edição de 2007, as em-
presas portuguesas estive-
ram presentes em dois es-
paços da Mosbuild - Crocus 
e Expocentre – num total 
de 230 m2. 
A organização da Feira 
Mosbuild esteve a carga 
da APCOR, uma das asso-
ciações que integra o pro-
jecto FMC III. Do progra-
ma fazem parte, ainda, a 
Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalome-

cânicos e Afins de Portugal 
(AIMMAP), Associação 
das Industrias de Madei-
ra e Mobiliário de Portu-
gal (AIMMP), Associação 
Portuguesa da Indústria 
de Cerâmica (APICER), 
a Associação Portuguesa 
dos Industriais de Mármo-
re, Granito e Ramos Afins 
(ASSIMAGRA) e, ainda, 
a Associação Nacional 
das Empresas Metalúr-
gicas e Electromecânicas 
(ANEMM) que se juntou 
este ano ao projecto.
Este grupo de trabalho 
é, ainda, reforçado pelo 
ICEP Portugal, assumin-
do, deste modo, um mode-
lo de parceria público-pri-
vado. Os parceiros estão 
já a planear a quarta fase 
do projecto FMC de modo 
a dar continuidade ao tra-
balho de promoção dos 
produtos portugueses.
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formação

PR entregou 11 certificados do Centro 
Novas Oportunidades do Cincork

O Presidente da Re-
pública, Aníbal Ca-
vaco Silva, numa 

visita ao Centro de For-
mação Profissional da 
Indústria de Cortiça (Cin-
cork), entregou os pri-
meiros 11 certificados 
aos adultos que obtive-
ram certificação ao nível 
do 9º ano de escolarida-
de, no âmbito do Centro 
Novas Oportunidades 
(CNO), transmitindo a 
todos “uma palavra de 
reconhecimento” pelo 
trabalho desenvolvido 
no processo de validação 
e certificação de compe-
tências (RVCC).
Sublinhou ainda, “a ne-
cessidade de continu-
arem em formação ao 
longo da vida, sendo este 
o melhor caminho para 
competir num mercado 
cada vez mais exigente.” 
E afirmou que: “segun-
do estudos disponíveis 
aqueles que conseguem 
completar os estudos se-
cundários têm um salário 
que em média é superior 
a 60 por cento em rela-
ção àqueles que dispõem 

apenas o ensino básico.” 
Cavaco Silva registou 
ainda que “a nossa pro-
dução anual vale mais 
700 milhões de euros 
quando aumentamos em 
um ano a escolaridade 
média do país.”
De facto, dos 352 adultos 
já certificados pelo CNO 
do Cincork, “a grande 
maioria procura dar con-
tinuidade à sua forma-
ção, principalmente nas 
áreas das Tecnologias de 
Informação e Comuni-
cação, Comportamento 
Organizacional e Línguas 
Estrangeiras”, referiu o 
Director do Cincork, Sil-
vério Cordeiro.
Este reconhecimento é 
uma mais-valia, segun-
do a opinião alargada 
do sector corticeiro, 
uma vez que “uma parte 
significativa dos activos 
que concluíram o pro-
cesso (RVCC) apresen-
tam uma maior abertura 
ao conhecimento e uma 
maior disponibilidade 
para aprender, a par de 
uma maior auto-estima 
e auto-confiança que 

marcam positivamente 
o ambiente de traba-
lho”, salientou o Presi-
dente da APCOR, Antó-
nio Amorim.
O Presidente da Repú-
blica destacou, ainda, a 
importância do sector a 

nível nacional, reconhe-
cendo o trabalho que está 
a ser desenvolvido pela 
indústria. “ A indústria 
de cortiça sabe bem o sig-
nificado do aumento da 
concorrência, sabe bem 
as exigências colocadas 

pelo mercado global”. 
E mostrou uma palavra 
de confiança no futuro: 
“penso que Portugal con-
tinuará a ser não apenas 
o líder, mas o grande lí-
der da cortiça.”
A visita, realizada no 
âmbito da educação e 
qualificação dos por-
tugueses, contou com 
a presença da primei-
ra-dama, Maria Cavaco 
Silva, do ministro do 
Trabalho e da Solida-
riedade Social, da mi-
nistra da Educação, do 
secretário de Estado do 
Emprego e Formação 
Profissional, de várias 
autoridades civis e mi-
litares e de um grande 
número de empresá-
rios.
No evento, o Presidente 
da República verificou 
“in loco” toda a activi-
dade que o Cincork de-
senvolve em benefício da 
indústria da cortiça e da 
região, tanto na vertente 
tecnológica como na ver-
tente social.Presidente da República visitou o Cincork

PR entregou os primeiros certificados de CNC
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75 empresas da região EDV 
são mais eco-eficientes
O programa “EDV 

Eco-eficiência Em-
presarial” chegou a 

75 Pequenas e Médias Em-
presas da região do Entre 
Douro e Vouga (EDV). 
Estas empresas usufruí-
ram de apoio de técnicos 
especializados nas várias 
áreas da eco-eficiência, 
durante um total de seis 
mil horas de formação/
acção, das quais resul-
taram diagnósticos dos 
aspectos críticos nas ver-
tentes de desempenho 
energético, ambiental e 
organizacional das em-
presas e, posteriormente, 
um plano de acções de 
melhoria.
As empresas contaram 
em média com 80 horas 

de formação/acção nas 
empresas, 20 horas de 
formação em seminá-
rios, 5 horas de visitas a 
empresas da região e 37 
formadores especializa-
dos nas diversas áreas de 
formação (organização 
industrial, energia, água 
e efluentes líquidos, ma-
teriais e resíduos sólidos 
e emissões e qualidade 
de ar). 
Das empresas que aderi-
ram ao programa 13 por 
cento pertencem ao sector 
da cortiça, que ocupou o 
terceiro lugar tendo em 
conta os sectores existen-
tes na região, sendo que o 
primeiro lugar foi ocupa-
do pelo sector metalúrgi-
co, com 30 por cento, e o 

segundo o sector do calça-
do, com 14 por cento.
Das áreas abordadas a 
que teve mais relevo foi 
a da energia, com 25 por 
cento, seguida pelo Sistema 
de Gestão da Eco-eficiência 
(18 por cento) e o ruído (14 
por cento). Áreas que foram, 
também, as mais destacadas 
para o sector da cortiça.

Reduzir o consumo 
de materiais

Os objectivos do programa 
centraram-se em reduzir 
consumos de materiais, 
água e energia, assim 
como diminuir a produ-
ção de resíduos na fonte e 
desenvolver competências 
dentro das empresas, para 

controlar estas variáveis.
Tendo em conta os diag-
nósticos realizados foram 
sugeridos planos de acção 
às empresas e que se cen-
traram em definir indica-
dores de gestão, proceder 
à separação selectiva de 
todos os resíduos, melho-
rar o controlo documental 
(documentação sobre ges-
tores de resíduos e guias 
de acompanhamento), 
melhorar o preenchimen-
to de mapas e registos, 
dimensionar adequada-
mente os equipamentos e 
máquinas, reduzir os con-
sumos de electricidade e 
outros combustíveis, pro-
duzir localmente a energia 
– sistemas de energia re-
nováveis. 

A coordenadora da área 
estratégica das empresas 
da EDV Energia, Marta 
Rocha, considerou que “a 
eco-eficiência é uma ati-
tude ganhadora, sendo 
que o trabalho que foi de-
senvolvido em rede teve 
um efeito multiplicador, 
o que fez desta aborda-
gem, uma abordagem 
com sucesso.”
Esta iniciativa está en-
quadrada no programa 
EcoEmpresas desenvol-
vido pela EDV Energia 
em parceria com o Con-
celho Empresarial do 
Entre Douro e Vouga, 
a Associação Portugue-
sa de Cortiça e o Centro 
Tecnológico do Calçado 
de Portugal. 
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“E xecutar um 
trabalho sa-
tisfatório num 

ambiente seguro e agradável 
é uma fonte de saúde e bem-
estar para o ser humano”. A 
expressão é da Organização 
Mundial de Saúde e serviu 
de mote para um seminário 
sobre Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho (SHST) 
que decorreu APCOR. 
Com este seminário, preten-
deu-se dar a conhecer a obri-
gatoriedade, implementação 
e desenvolvimento, nos lo-
cais de trabalho, dos serviços 
de prevenção e de protecção 
contra riscos profissionais, 
num quadro de promoção da 
melhoria das condições de 
trabalho, apresentar os últi-
mos resultados das doenças 
profissionais do sector e fa-
zer um enquadramento legal 
sobre o tema. Com técnicos 
e especialistas nestas maté-
rias foram abordados temas 

Seminário sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Empresa segura, trabalhador satisfeito
de ordem legal e, também, 
de cariz mais pragmáticos e 
orientadores da conduta das 
empresas. Assim, a jurista 
Lurdes Oliveira, abordou te-
mas como: a importância da 
legislação para a implemen-
tação dos serviços de SHST 
nas empresas; o enquadra-
mento dos diplomas base 
de SHST; a obrigatoriedade 
de organização dos serviços 
de SHST; o papel da Ins-
pecção-Geral do Trabalho 
(IGT) e as contra-ordena-
ções laborais. Por sua vez, 
o técnico de SHST, Daniel 
Santos, referiu as últimas 
novidades sobre a higiene 
e segurança no trabalho; a 
avaliação do ruído exterior 
e no posto de trabalho; a 
implementação de planos 
de emergência; a sinaliza-
ção de segurança; os equi-
pamentos de protecção 
individual e colectiva; e a 
participação dos trabalha-

dores na segurança. O De-
legado de Saúde do Con-
celho de Santa Maria da 
Feira, José Manuel Pinho, 
apresentou as últimas no-
vidades na área da saúde, 
abordando temas como: 
a saúde no local de traba-
lho; obrigações gerais do 
empregador e do trabalha-
dor; o relatório anual dos 
serviços de SHST; identifi-
cação de perigos e análise 
de riscos profissionais; e 
as estatísticas de acidentes 
e doenças profissionais no 
sector da cortiça.
De referir que, segundo os 
dados referentes a 2005, a 
Suberose - doença profissio-
nal que atinge os pulmões e 
é provocada pela inalação 
de poeiras de cortiça de for-
ma repetitiva - continua a 
ser a doença profissional da 
indústria de cortiça (72 por 
cento das comunicações do 
Centro Nacional de Protec-

ção contra os Riscos Profis-
sionais) e que afecta essen-
cialmente os homens (72 por 
cento). Os homens são, tam-
bém, os mais afectados quan-
to aos acidentes de trabalho 
(77 por cento), sendo que 
as mãos são o local do corpo 
mais afectado (29,8 por cen-
to – dados de 2001).
No sentido de melhorar as 
condições de SHST, foram 
deixados alguns conselhos 
para o empregador que 
deve executar medidas em 
todas as fases da activida-
de da empresa, destinadas 
a assegurar a segurança e 
saúde no trabalho, como 
sendo: planificar e organi-
zar a prevenção de riscos 
profissionais; eliminar os 
factores de risco e de aci-
dente; avaliar e controlar 
os riscos profissionais; in-
formar e formar os traba-
lhadores, promovendo a 
consulta e participação dos 

mesmos e seus represen-
tantes; e promover a vigi-
lância da saúde de todos os 
intervenientes no processo 
produtivo da empresa. Os 
conselhos foram recebidos 
in loco pelos empresários 
que se deslocaram em nú-
mero considerável ao se-
minário, o que demonstra 
uma forte preocupação da 
indústria no cumprimento 
e salvaguarda dos direitos 
e deveres da empresa para 
com o trabalhador. 
De registar que o seminário 
foi organizado em parce-
ria pela APCOR, o Grupo 
Editorial Vida Económica, 
a empresa HS2- Higiene, 
Saúde e Segurança no Tra-
balho, Lda e a Delegação de 
Saúde do Concelho de San-
ta Maria da Feira. 
Mais informações sobre 
este seminário podem ser 
facultadas pelos serviços da 
APCOR.

programas

Resíduos de cortiça utilizados pelos curtumes

O programa Reci-
clar (reutilização 
de efluentes da in-

dústria de cortiça para a 
aplicação na indústria de 
curtumes) apresentou os 
resultados de execução e 
que apontam para a pos-
sibilidade de viabilidade 
técnica e económica des-
ta sinergia entre os dois 
sectores.
Para a indústria de cor-
tiça, o Reciclar permi-
te valorizar um resíduo 
(efluentes líquidos pro-
venientes da cozedura da 
cortiça) transformando-
o num produto subsidi-
ário com potencialidade 
de aplicação no sector de 
curtumes. Deste modo é 
possível promover a eco-
eficiência no sector atra-
vés do desenvolvimento 
e optimização de um sis-
tema de tratamento dos 
efluentes resultantes da 
cozedura da cortiça, sem 
geração de lamas e do 
aliciamento da indústria 
para o cumprimento da 
legislação, através da im-

plementação de tecnolo-
gias de elevada eficiência 
ambiental, contribuindo 
para a adequação do sec-
tor em termos do cum-
primento das políticas 
comunitárias de ambien-
te e desenvolvimento 
sustentável.
O programa tem, ainda, 
como objectivo desen-
volver um sistema de 
tratamento dos efluentes 
da cozedura da cortiça, 
com elevada eficiência 
ambiental, reduzir o vo-
lume de lamas de tra-
tamento (existentes no 
efluente) sujeitas a depo-
sição em aterro sanitário 
(aumentando o prazo de 
validade dos aterros) e 
desenvolver uma solução 
integrada, tratamento e 
valorização de efluentes, 
de modo a garantir uma 
correcta gestão ambien-
tal dos efluentes líquidos 
resultantes da cozedura 
da cortiça.
O Reciclar traz, também, 
vantagens para a indús-
tria de curtumes como 

sendo: disponibilizar 
uma alternativa aos tani-
nos existentes no merca-
do, os taninos da cortiça, 
com potencial aplicação 
nas fases de pré-curtume, 
curtume e recurtume, re-
duzindo a dependência 
externa de fabricantes 
de produtos químicos; 
permitir a fabricação de 
um produto diferenciado 
de origem nacional quer 
por utilização do tanino 
de cortiça como agente 
de curtume (produção 
de sola, seleiro e marro-
quinaria), quer pela sua 
utilização como agente 
de recurtume (produção 
de estofos, calçado ou 
vestuário) e promover a 
sustentabilidade do sector 
de curtumes pela redução 
da dependência externa 
na aquisição de matérias-
primas.
O programa desenvolveu-
se em duas fases cruciais: 
uma laboratorial - que 
permitiu afinar alguns 
parâmetros relativos ao 
processo de tratamento 

de efluentes da água da 
cozedura por nanofiltra-
ção, à modificação quími-
ca e biológica do concen-
trado obtido de modo a 
viabilizar a sua aplicação 
no sector de curtumes, e 
à alteração em algumas 
fases do processo de fa-
brico no sector de curtu-
mes por forma a permitir 
a utilização de taninos da 
cortiça – e outra à escala 
semi-industrial (projecto 
piloto) - de forma a opti-
mizar os processos e ga-
rantir a sua transferência 
com sucesso para a esca-
la industrial. 
O Reciclar foi desenvol-
vido em parceria pela As-
sociação Portuguesa de 
Cortiça (Apcor) e a As-
sociação Portuguesa dos 
Industriais de Curtumes 
(APIC), juntamente com 
os respectivos centros 
tecnológicos – o Centro 
Tecnológico da Cortiça 
e o Centro Tecnológico 
das Indústrias do Cou-
ro, e ainda, o Instituto 
Nacional de Engenharia 

e Tecnologia Industrial 
e o Instituto de Biologia 
Experimental e Tecnoló-
gica e assentou num mo-
delo de parceria públi-
co-privada, assumindo 
o Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Em-
presas e ao Investimento 
(IAPMEI) a participação 
pública. 

Reciclar reconhecido 
pelo IAPMEI

O projecto Reciclar foi 
reconhecido pelo Ins-
tituto de Apoio às Pe-
quenas e Médias Em-
presas (IAPMEI) como 
um exemplo de uma 
parceria para a inova-
ção. Numa Sessão que 
decorreu no parque de 
exposições de Aveiro fo-
ram, ainda, destacados 
o projecto AveiroDomus 
(Associação para o De-
senvolvimento da Casa 
do Futuro) e o Projecto 
Deusa (Desenvolvimen-
to Empresarial Urbano 
Sustentável em Aveiro). 
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Exportações de cortiça 
sobem em 2006

O s dados do comér-
cio externo do Ins-
tituto Nacional de 

Estatística (INE) apontam 
para uma subida das ex-
portações portuguesa de 
cortiça atingindo em 2006 
os 848 milhões de Euros 
(164 milhares de tonela-
das). Este valor regista 
uma subida face a 2005 
na ordem dos 1,3 por cen-
to no que toca às expor-
tações em valor e 7,1 por 
cento para as exportações 
em volume (gráfico 1).
Esta subida é o reflexo da 
recuperação da economia 
nacional e mundial que 
começa a dar os primei-
ros sinais de inversão e de 
melhoria da conjuntura 
internacional. 
O principal sector de des-
tino dos produtos de cor-
tiça continua a ser a indús-
tria vinícola que absorve 68 
por cento de tudo o que é 
produzido, seguido do sec-
tor da construção civil com 
15 por cento (gráfico 2).
Os principais destinos 
das exportações portugue-
sas de cortiça são a França 
(19,88 por cento), os EUA 
(16,48 por cento), a Espa-
nha (13,91 por cento), a 

Alemanha (8,78 por cento) 
e a Itália (7,30 por cento) 
(gráfico 3).
As rolhas de cortiça conti-
nuam a liderar as exporta-
ções portuguesas de corti-
ça, assumindo 581 Milhões 
de Euros, seguido da corti-
ça como material de cons-
trução com 175 Milhões de 
Euros (gráfico 4).
No que toca à importa-
ção de cortiça, Portugal é 
ainda o maior importador 
mundial de cortiça que 
utiliza para transforma-
ção e posterior exportação 
sobe a forma de produtos 
de consumo final. 
Em 2006, as importações 
atingiram 130 milhões de 
euros e 61 milhares de to-
neladas (gráfico 5).
As importações do sector 
da Cortiça em 2006 são 
provenientes, essencial-
mente, de Espanha com 
72 por cento  e 46 milhões 
de Euros (gráfico 6).
As importações de cortiça 
natural ascenderam nesse 
ano a aproximadamente 
79,6 Milhões de Euros, re-
presentando cerca de 57,2 
por cento do total das im-
portações portuguesas de 
cortiça (gráfico 7).
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A incontestável  
liderança mundial
Portugal é o líder mundial na exportação da cortiça. Segundo 
os dados do United Nations Statistics Division, Portugal ocu-
pa o primeiro lugar com 60%, em 2005 (Tabela 1).

Tabela 1 – Principais exportadores de cortiça mundiais

Euros %

2004 2005 2004 2005

Total Mundo 1480123960 1399075090 100 100

Portugal 875144905 839375777 59,13 60

Espanha 262623211 254821055 17,74 18,21

França 51482518 46888466 3,48 3,35

Itália 46238348 43661753 3,12 3,12

EUA 36405437 40991753 2,46 2,93

Alemanha 35403226 33829032 2,39 2,42

Marrocos 20826936 27281477 1,41 1,12

Tunísia 20826936 - 1,27 -

Suiça 16509837 15746399 1,12 1,13

México 13646412 16824853 0,92 1,2

Áustria 13069472 12625964 0,88 0,9

China 
Continental 11114657 16300443 0,75 0,94

Argélia 9641214 - 0,65 -

Arábia Saudita 9036640 4870220 0,61 0,35

Hong Kong 8390515 8174381 0,57 0,58

Canada 6022966 5604051 0,41 0,4

Bélgica 5816183 6022440 0,39 0,43

Austrália 5769127 4499165 0,39 0,32

Reino Unido 6570662 6298295 0,36 0,36

Países Baixos 5278874 6660642 0,36 0,48

Relativamente às exportações nacionais, aproximadamente 
90 por cento da cortiça transformada em Portugal tem por 
destino o Mercado Internacional. 
O valor gerado pelas exportações portuguesas de cortiça re-
vela-se extremamente significativo, dado representar aproxi-
madamente 0,7 por cento do PIB (preços de mercado), 2,7% 
do valor das exportações totais portuguesas e cerca de 30 por 
cento do total das exportações portuguesas de produtos flo-
restais.

Fonte: United Nations Statistics Division – UN Commodity Trade Statistics Da-
tabase
Nota: A diferença entre os valores totais e a soma dos capítulos prende-se com a 
confidencialidade estatística, pois há países que não enviam a informação desa-
gregada da cortiça natural e da cortiça transformada. Em 2005 ainda não existem 
dados pra a Tunísia e para a Argélia.
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F undada em 1972, 
a empresa Walde-
mar Fernandes da 

Silva Unipessoal nasceu 
do esforço e dedicação de 
Waldemar Fernandes da 
Silva, actual presidente 
do concelho de adminis-
tração, e Albertina Rosa 
dos Santos, sua esposa. 
Ambos trabalhavam no 
sector há alguns anos, 
o que lhes possibilitou 
muita experiência para 
se lançarem no negócio 
da cortiça. 
Dois anos mais tarde, 
a empresa passa a ope-
rar como uma sociedade 
Limitada e conta já nes-
ta altura com 25 traba-
lhadores. A vontade de 
lançar o negócio além 
fronteiras leva a Walde-
mar Fernandes da Silva a 
requerer em 1979 o certi-
ficado de exportação e a 
abrir portas para os mer-
cados da Alemanha, Áus-
tria, Espanha e França, 
também a África do Sul, 
e a atravessar o atlântico 
até aos EUA.
A evolução da empre-
sa transformou-a numa 
Sociedade Anónima, em 
2000, ano, também, em 
que aderiu ao Systecode 
– Sistema de certifica-
ção mediante o Código 
Internacional das Prá-

Waldemar Fernandes da Silva, presidente do concelho de administração

“A cortiça estará presente no mundo, por 
muitos anos, com mais excelência e distinção”

ticas Rolheiras. Esta 
adesão foi um passo na 
política de qualidade da 
empresa que está actual-
mente num processo de 
certificação para a ISO 
9001:2000. 
 “As boas práticas já es-
tavam implementadas na 
nossa empresa mesmo 
antes do Systecode, no 
entanto foi um impor-
tante passo para o sector 
e acredito que o seu apa-
recimento foi fundamen-
tal para a sustentabili-
dade do mesmo”, refere 
Waldemar Fernandes da 
Silva. E continua: “hoje 
as nossas práticas já vão 
muito para além do có-
digo, temos um departa-
mento de controlo de qua-
lidade rigoroso e eficaz, só 
assim garantimos um pro-
duto de excelência.”
A Waldemar Fernandes 
da Silva, S.A. é uma em-
presa de cariz familiar, 
facto demonstrado pela 
presença dos três filhos 
do casal que ocupam 
uma área de responsa-
bilidade dentro da em-
presa. “Os meus filhos, 
e também netos, estão 
muito interessados em 
dar continuidade ao tra-
balho dos pais o que mui-
to nos orgulha. Construir 
e manter uma empresa é 

uma tarefa cada vez mais 
difícil nos dias de hoje, 
mas com muita dedica-
ção e trabalho foi possí-
vel chegar onde estamos 
hoje. Eu e a minha espo-
sa temos consciência de 
que o nosso trabalho terá 
continuidade, o que é, de 
facto, um factor de rego-
zijo”, refere Waldemar 
Fernandes da Silva.
Presentemente a empre-
sa conta com 40 colabo-
radores, produz 50 mi-
lhões de rolhas de cortiça 
natural por ano e conti-
nua a ter os mercados de 
exportação como o seu 
principal negócio.

Empenhamento 
na actividade 
associativa

 “A nossa empresa tem 
participado desde há 
muitos anos nos órgãos 
sociais da APCOR. Acre-
ditamos que para a cre-
dibilidade deste sector é 
fundamental ter um mo-
vimento associativo for-
te e, do nosso ponto de 
vista, a APCOR tem de-
senvolvido um trabalho 

positivo”, refere Walde-
mar Fernandes da Silva 
ex-membro da Assem-
bleia-Geral, e actualmen-
te representado por João 
Rui Ferreira, seu neto, na 
direcção da APCOR, em 
representação da empre-
sa Waldemar Fernandes 
da Silva S.A.
Na sua opinião “as cam-
panhas internacionais 
levadas a cabo pela AP-
COR têm sido muito im-
portantes para o sector da 
cortiça. Estas campanhas 
a nível internacional tra-
zem um factor de credi-
bilização e notoriedade 
ao nosso produto que a 
certa altura parecia estar 
a perder-se perante a fe-
roz concorrência dos ve-
dantes alternativos. Hoje 
estamos no início de uma 
nova campanha, a CIC 3, 
destinada a dois mercados 
importantes para o sector, 
França e Alemanha. Esta 
campanha reveste-se mais 
uma vez de capital impor-
tância e a nossa empresa 
dará todo apoio para o su-
cesso da mesma.”
Um sucesso que também 
é desejado para o futuro 

do sector. “É sempre ar-
riscado fazer uma aná-
lise do sector. Os sinais 
são difíceis de perceber 
e as alterações aconte-
cem rápido demais”, diz 
Waldemar Fernandes da 
Silva que aconselha: “é 
preciso continuar com o 
rigor e a seriedade que 
têm marcado os últimos 
anos do sector. No nosso 
caso em particular, te-
mos feito investimentos 
avultados, para defen-
der o nosso lema que 
é a melhoria contínua, 
porque sabemos que só 
desta forma podemos 
ser competitivos.”
O empresário remata com 
a confiança no produto 
cortiça: “não gostaria de 
terminar sem referir que 
a Cortiça é um produto 
diferente e que pela sua 
diferença em relação aos 
demais é que movimen-
ta tanta paixão. Acredi-
to que apesar dos largos 
séculos de existência, a 
cortiça ainda estará pre-
sente em todo o Mundo 
por muitos anos e cada 
dia com mais excelência 
e distinção.”

Waldemar Fernandes da Silva produz 50 milhões de rolhas/ano

Certificação e departamento de qualidade asseguram um produto de excelência
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A APCOR assegurou a 
sua presença pela 
sexta vez consecu-

tiva na The London In-
ternacional Wine and 
Spirits Fair (LIWSF), de 
22 a 24 de Maio, com o 
Cork Information Bureau 
– um local de distribui-
ção de informação sobre 
a cortiça para os jornalis-
tas e outros profissionais 
da comunicação, assim 
como para o público em 
geral que visita a feira de 
Londres – e com a pre-
sença em dois encontros 
sob o título “Focus on 
Cork” e que focaram al-
guns aspectos que estão 
na ordem do dia, como 
por exemplo a certifica-
ção florestal. Estes encon-
tros contaram com a par-

Promover a cortiça  
na Feira de Londres

ticipação da Rainforest 
Alliance, uma associação 
parceira do WWF, e que 
está neste momento a 
certificar os montados 
de sobro. As iniciativas 
estiveram inseridas nas 
actividades da terceira 
fase da Campanha In-
ternacional da Cortiça 
e decorreram no espa-
ço e stand institucional 
– B20 -  da ViniPortugal 
e do ICEP Portugal.
O certame reuniu no 
espaço ExCel, em Lon-
dres, cerca de 25 000 
profissionais ligados à 
área vinícola de todo 
o mundo, contou com 
1250 stands individuais 
– 50 por cento do novo 
mundo e 50 por cento do 
velho mundo vinícola -, e 

com mais de 14 mil visi-
tantes.
A participação neste cer-
tame, uma das mais im-
portantes feiras de vinho 
do mundo, é um dos locais 
privilegiados de actuação 
da APCOR, uma vez que 
é neste espaço que se es-
tabelecem as tendências 
mundiais de consumo de 
vinho, e se reúnem no-
mes de relevo do sector 
vinícola, como impor-
tantes líderes de opinião, 
produtores de vinho, dis-
tribuidores, especialistas 
e wine masters - elemen-
tos fundamentais para 
a condução da estratégia 
de promoção e validação 
da cortiça como matéria 
nobre nos mercados mun-
diais.

Cortiça no stand da ViniPortugal na feira de Londres

“A cortiça estará presente no mundo, por 
muitos anos, com mais excelência e distinção”
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Cortiça nos media portugueses

N o segundo trimestre 
de 2007, o sector da 
cortiça manteve pre-

sença assídua nos jornais 
nacionais. Neste período 
foram publicadas 137 notí-
cias na imprensa nacional. 
O que se traduz numa mé-
dia de cerca 1,5 notícias por 
dia (gráfico 1). 
Relativamente às publi-
cações onde a cortiça teve 
maior presença, o grande 
destaque vai para a cate-
goria “outros regionais”  e 
“revistas” com 22 notícias 
publicadas em cada cate-
goria, seguido pela “Outros 
nacionais” com 18 notícias.
No que toca aos jornais de 
cariz nacional o Público e 
o Correio da Manhã surgem 
à frente com 11 notícias, cada 
um, seguido pelo Diário Eco-
nómico com nove notícias. 
O Terras da Feira continua 
a assumir a liderança entre 
os jornais regionais, tendo 
publicado neste trimestre 
nove notícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram 
maior notoriedade por par-

te da imprensa portuguesa 
são as temáticas relaciona-
das com a indústria de cor-
tiça (26 por cento) onde se 
destacam informações so-
bre as empresas de cortiça, 
no que toca a novos projec-
tos (gráfico 3).
Os projectos da APCOR sur-
giram em grande destaque 
neste trimestre (22 por cen-
to), com principal atenção 
para o projecto RECICLAR 
(seis artigos) e para o pro-
jecto Fileira dos Materiais 
de Construção (quatro no-
tícias). Na temática Monta-
do/floresta as principais in-
formações divulgadas têm 
que ver com “trabalhadores 
ilegais a laborar no monta-
do” (seis peças).
As notícias publicadas du-
rante o segundo trimestre 
deste ano tiveram como 
principais fontes de infor-
mação a APCOR (28 por 
cento cada), seguida pelas 
autarquias/governo (23 
por cento) e empresas de 
cortiça com 22 por cento 
(gráfico 4). 

Metodologia: A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que 
é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping 
(recortes de imprensa). As notícias publicadas são analisadas segundo três 
critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicula-
ram as notícias.

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas como os projectos da APCOR, 
novos produtos e investigação no sector da cortiça são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A 
APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.



�5

“O INETI acumu-
la sucesso” é 
o título de um 

artigo publicado na revista 
francesa Les Vins d’Alsace, 
relativamente ao pedido de 
patente portuguesa PT103535 
do processo para a aditivação 
do vinho, feito pelo Instituto 
Nacional de Engenharia, Tec-
nologia e Inovação. 
De acordo com o investigador 
Luís Gil, esta patente refere-se 
a “um processo extremamen-
te interessante visto que se 
encontra ligada aos dois pro-
dutos mais importantes de 
Portugal: a cortiça e o vinho.” 
O processo para a aditivação 
do vinho é importante uma 
vez que possibilita a formação 
de compostos benéficos para a 
saúde. Luís Gil explica que “os 
polifenóis que passam da ro-
lha ao vinho possuem uma ac-
ção antioxidante que reduz os 
riscos cardiovasculares e po-
dem ter um papel positivo na 
prevenção de doenças degene-
rativas.” Além disso, quando a 
rolha entra em contacto com o 
vinho, os taninos da cortiça re-
agem com os catequinas exis-
tentes no vinho e produzem 
um agente antitumoral cerca 
de 250 vezes mais potente do 
que um produto farmacêutico 
anticancerígeno. 

In Les Vins d’Alsace, Maio 
2007

A companhia vitivinícola 
Willamette Valley Vineyar-
ds, sediada no Oregon está 
de parabéns uma vez que foi, 
recentemente, galardoada 
pela certificação de Cadeia 
de Custódia FSC, pela Rain 
forest. A Willamette Valley 
Vineyards é a primeira adega 
do mundo a receber a certi-
ficação florestal do Forest 
Stewardship Council (FSC) por 
utilizar rolhas de cortiça prove-
nientes de áreas florestais ex-
ploradas de modo responsável, 
certificadas pelo FSC.  
Jamie Lawrence, responsá-
vel europeu pela divisão Flo-
restal da Rainforest Alliance, 
refere que “as rolhas de cor-
tiça provenientes de áreas 
florestais geridas de modo 

media

Cortiça nos media
Mais uma vez verifica-se que a imprensa internacional interessa-se pela inovação portuguesa, facto demonstrado no pedido de 
patente do processo para a aditivação do vinho, feito pelo INETI. Paralelamente, a Willamette Valley Vineyards foi a primeira 
adega a conseguir a certificação FSC para cortiça e realizou-se uma demonstração de descortiçamento na Faculdade Napa 
Valley. A nível nacional, a parceria entre empresas e estabelecimentos de ensino permitem mais inovação para a cortiça.

responsável são a única es-
colha para as companhias 
vitivinícolas que pretendam 
gerar impactos sociais e am-
bientais positivos”. 
A Rainforest Alliance começou 
por certificar os primeiros mon-
tados de sobro em Portugal, em 
2005, certificando mais tarde 
as fábricas de transformação 
de cortiça do Grupo Amorim, 
e agora a certificar a Willamette 
Valley Vineyards. 
A Willamette Valley Vineyards 
produz anualmente cerca de 
100 mil caixas, principalmen-
te de Pinot Noir. A companhia 
começará a usar o certificado 
FSC nas rolhas de cortiça em 
todas as garrafas do Vintage 
Pinot Noir de 2006, que será 
engarrafado em Julho de 
2007. Nas rolhas será impres-
so os logótipos do FSC e Rain-
forest Alliance e os rótulos das 
garrafas exibirão ambos os 
selos de certificação. 
Para Jim Bernau, fundador 
e presidente da Willamette 
Valley Vineyards, a melhor 
escolha para o bem-estar do 
planeta a longo prazo é a cor-
tiça natural que provém de 
uma gestão responsável da 
floresta. 

In Rainforest-alliance.org, 
Maio 2007

José Armendáriz Sánchez 
Quiñones, engenheiro em 
enologia e mestre em Vitivi-
nicultura e enologia, foi entre-
vistado sobre o futuro da cor-
tiça nos próximos anos, pela 
revista Areal del Vino.
O enólogo refere que o sector 
da cortiça realiza investimen-
tos milionários para evitar a 
contaminação do vinho pelo 
TCA, mas também todas as 
substâncias metabólicas que 
têm a capacidade de alterar 
organolepticamente o vinho. 
Armendáriz opõe-se clara-
mente a Robert Parker que 
afirma que as rolhas de cortiça só 
são boas para vinhos Premium, 
enquanto que as screwcaps ga-
nhariam o restante mercado de 
vedantes. O enólogo respon-
de à afirmação questionando 
Parker sobre a quantidade de 
vinhos com mais de 90 pontos 

da sua lista que têm screwcap e 
quantos são engarrafados com 
rolhas de cortiça. Salienta, ain-
da, que é necessário distinguir 
a indústria do vinho e a cultura 
do vinho. Para ele, a indústria 
do vinho pode trabalhar com 
screwcaps mas nos países onde 
a cultura do vinho é muito forte, 
as rolhas de cortiça irão sempre 
fazer parte da sua cultura. 
Quanto ao futuro da relação 
do vinho com a cortiça, Ar-
mendáriz refere que os tipos 
de rolhas existentes poderão 
servir todas a necessidades 
existentes na indústria de vi-
nho no que toca à dualidade 
preço/qualidade. 

In Areal del Vino, Maio 2007

O descortiçamento é um acto 
corrente nas florestas de Co-
ruche ou de Grândola, mas 
não no parque de estaciona-
mento da Faculdade Napa 
Valley. 
Joaquim Coelho e seu filho 
Sérgio Coelho, dois hábeis 
descortiçadores portugueses 
fizeram uma demonstração 
de descortiçamento dos so-
breiros existentes no campus 
da faculdade em Napa, na 
Califórnia. 
Cerca de oitenta e cinco pro-
dutores de vinho, profissio-
nais do sector e outras pes-
soas, que responderam ao 
convite da Cork Supply EUA, 
assistiram a esta demons-
tração e ao seminário dedi-
cado ao tema crescimento e 
descortiçamento da cortiça. 
Conceição Santos Silva, en-
genheira florestal da Asso-
ciação de Produtores Flores-
tais do concelho de Coruche 
e Limítrofes, foi uma das 
oradoras do seminário. 

In Wines and Vines, Maio 
2007

“Repensar o vinho vedado 
com screwcap” é o título 
de um artigo publicado na 
Business Report. Neste ar-
tigo, Tai Collard, director da 
Wine-of-the Month, empresa 
dedicada ao retalho de vinho, 
sedeada na cidade do Cape, 
África do sul, afirma que: 

“embora as srewcaps ganhem 
cada vez mais popularidade, 
prejudicam o vinho, uma vez 
que apresentam cheiro a ovos 
podres.” Testes revelaram que 
mais de uma em cinquenta 
garrafas vedadas com screw-
cap vendidas no Reino Unido 
podem estar infectadas por 
sulfidização, uma reacção quí-
mica causada pelo excesso do 
conservante dióxido de enxo-
fre na ausência de oxigénio, 
e outros problemas que im-
pedem o vinho de “respirar”. 
Collard afirma que “essa nova 
revelação pode travar a popu-
laridade das srewcaps.”

In Business Report, 29 Maio 
2007

George M. Taber, jornalista e 
autor de livros de vinho, no-
meadamente o “Julgamento 
de Paris”, considera que a 
escolha de vedantes é a prin-
cipal controvérsia do mundo 
do vinho e por, essa razão, 
escreveu um livro sobre esse 
tema. Com o intrigante título 
“To Cork or Not to Cork – 
The Billion-Dollar Battle for 
the Bottle”, o novo livro que 
estará disponível a partir de 
Outubro, apresenta, de for-
ma detalhada, o debate em 
torno dos vedantes. 
Durante dois anos, Taber 
conduziu 125 entrevistas em 
vários países para iniciar o seu 
livro. O autor considera que o 
debate sobre vedantes iniciou-
se quando foi descoberto, na 
década de 80, o composto 
químico 2,4,6- tricloroanisol. 
Durante muito tempo, os pro-
dutores de cortiça detinham 
o monopólio do mercado de 
vedantes e pouco fizeram 
para resolver este problema. 
Actualmente, eles têm que lu-
tar para vencer a batalha dos 
vedantes e conservar a indús-
tria que rende mil milhões de 
dólares. Taber acrescenta que 
actualmente existem méto-
dos para diminuir o TCA.
Todos os anos são produzidos 
sete mil milhões de galões de 
vinho e, cada ano, vinte mil 
milhões de garrafas não são 
vedadas com rolhas de corti-
ça. Taber acredita que em cer-

tos países, como na Austrália 
e na Nova Zelândia, a cortiça 
perdeu a batalha. Contudo, o 
autor anotou que 80 por cen-
to dos vinhos produzidos nos 
EUA usam rolhas de cortiça 
e em países como a França, 
Espanha, Itália e Portugal, os 
vinhos Premium continuam 
a ser vedados com rolhas de 
cortiça. 
O autor acredita que a cortiça 
sobreviverá a esta batalha. 

In Wine Business Online, 
Maio 2007

Chegou ao mercado a rolha 
Pietec XL que foi desenvol-
vida por uma parceria entre 
o grupo Piedade, a produto-
ra espanhola Codorniu e o 
Instituto Superior Técnico 
de Lisboa. O produto é apre-
sentado ao mercado como 
uma verdadeira inovação no 
mundo dos vedantes para 
vinhos efervescentes. Esta 
rolha técnica, desenvolvida 
entre 2005 e 2006, patente-
ada mundialmente agrega, 
num só corpo, aglomerados 
de cortiça de duas gamas de 
diferentes granulometrias e é 
obtida através de um proces-
so de fusão único no mundo. 
Esta rolha técnica apresenta 
um visual entre o clássico e o 
tecnológico. A exclusividade 
da rolha Pietec XL resulta de 
ser um vedante uniforme e 
compacto, com elevada per-
formance de vedação e ter 
um maior controlo de TCA. 

In Tecnologias do Ambiente, 
01 Maio 2007

Nota: No número anterior do 
Notícias APCOR foi publica-
do, nesta página, o resumo de 
uma notícia que saiu na re-
vista Água & Ambiente onde 
se refere uma investigação 
do INETI. No artigo cita-se 
o investigador Luís Gil, que 
participou no projecto, ten-
do-se omitido a informação 
dos restantes investigadores. 
Assim, os investigadores fo-
ram: Paula Marques (coor-
denadora), Carlos Pereira, 
Luís Gil e Fernanda Rosa. 
Pelo facto pedimos desculpa.
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428 empresas certificadas  
pelo Systecode
A indústria mundial da 
cortiça tem aderido pro-
gressivamente ao Syste-
code - Sistema de Acre-
ditação das Empresas 
mediante o Código Inter-
nacional das Práticas Ro-
lheiras (CIPR). 
Na última campanha de 
2006, foram 428 as em-
presas a nível mundial que 
conseguiram obter esta 
certificação - mais nove 

empresas que em 2005.  
281 do total são empre-
sas portuguesas, 101 es-
panholas, 18 francesas, 
17 italianas, duas alemãs, 
cinco marroquinas, três 
tunisinas e uma argelina 
- que entra este ano nes-
te sistema de certificação 
(gráfico 1). 
Ao compararmos este nú-
mero com o ano transacto 
verifica-se um aumento de 

2,15 por cento das empresas 
certificadas em todo o mun-
do e mais de um por cento 
em Portugal (gráfico 2).
Na campanha de 2006, 
pode, ainda, assinalar-se 
uma taxa de certificação 
na ordem dos 93,6 por 
cento, uma vez que das 
457 empresas auditadas 
a nível internacional, ape-
nas 29 não conseguiram 
obter a certificação. 

Portugal tem liderado des-
de o início no número de 
empresas certificadas, re-
gistando, ano após ano, 
cerca de 65 por cento do 
total das empresas certi-
ficadas. Espanha ocupa o 
segundo lugar, com 23 por 
cento do total e França fica 
no terceiro lugar com qua-
tro por cento. Registe-se, 
ainda, que desde o início 
da certificação até 2006 

o aumento da adesão das 
empresas foi na ordem 
dos 150 por cento em todo 
o mundo e de 222 por cen-
to em Portugal.
Sublinhe-se, ainda, que a 
campanha Systecode para 
o corrente ano inicia-se 
com resultados positivos, 
uma vez que estão inscritas 
em Portugal aproximada-
mente 320 empresas e 500 
em todo o mundo.
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APCOR promove seminário 
sobre Certificação Florestal FSC 

A Associação Portu-
guesa de Cortiça, 
em parceria com 

o WWF (World Wildlife 
Fund), promoveu um se-
minário sobre a “Certifi-
cação Florestal FSC – Fo-
rest Stewardship Council” 
e que decorreu no dia 4 de 
Abril. Este encontro teve 
como objectivo sensibi-
lizar todos os agentes da 
fileira da cortiça para a 
importância da certifica-
ção florestal no contexto 
internacional.
O seminário contou com 
cerca de 70 convidados e 
com a presença do presi-
dente da APCOR, António 
Amorim, Vera Santos, da 
WWF Mediterrâneo, Va-
nessa Linforth, da Wood-
mark, Cristina Cardoso, da 
Amorim e Rebecca May, 
da WWF Reino Unido. 
A certificação é uma ga-
rantia dada por uma en-
tidade independente que 
comprova que um produ-
to está conforme as exi-
gências definidas segundo 
normas e especificações 
técnicas. 
A procura de produtos 
florestais certificados tem 
vindo a crescer nos merca-
dos internacionais, prin-
cipalmente na Europa e 
nos EUA que estão cada 
vez mais exigentes no que 
toca à relação produto/
ambiente, pelo que a op-
ção pela certificação é um 
meio de garantir à indús-
tria florestal nacional van-
tagem competitiva num 
mercado global. A Certifi-
cação da Gestão Florestal 
e a Certificação de Cadeia 
de Custodia são as duas 
modalidades de certifica-
ção da Gestão Florestal 
Responsável. 
A certificação florestal 
é um processo que per-
mite verificar, de forma 
credível, que uma área 
florestal é gerida de 
acordo com normas in-
ternacionalmente reco-
nhecidas. Estas normas 
compreendem uma série 
de requisitos técnicos, 

económicos, ambientais 
e sociais para uma ges-
tão florestal sustentável, 
definindo um nível de 
desempenho a ser atin-
gido pelos responsáveis 
da gestão florestal. A 
certificação florestal tem 
vindo a tornar-se numa 
componente importante 
da gestão florestal, com 
benefícios potenciais 
para os vários agentes do 
sector, uma vez que esta 
garante o acesso a um 
mercado cada vez mais 
exigente, podendo, em 
alguns casos, possibilitar 
um preço diferenciado 
para os produtos e con-
siste numa ferramenta 
que permite evidenciar 
perante grupos de in-
teresse que as florestas 
são geridas de uma forma 
ambientalmente correc-
ta, socialmente benéfica e 
economicamente viável. 
A certificação de um pro-
duto de origem florestal 
exige, além da Certifica-
ção da Gestão Florestal, 
a rastreabilidade da ma-
téria-prima proveniente 
da floresta em todas as 
etapas de transformação 

do produto até chegar ao 
consumidor final, sendo 
aplicável a entidades que 
transformam e/ou comer-
cializam produtos flores-
tais. A verificação desta 
rastreabilidade é realiza-
da de forma independente 
por uma entidade certifi-
cadora acreditada para o 
normativo em causa e é 
conhecido como Certifi-
cação de Cadeia de Cus-
tódia. 

85 milhões de hectares 
já foram certificados

O WWF apenas reconhe-
ce o Forest Stewardship 
Council como único sis-
tema credível para asse-
gurar uma gestão respon-
sável da floresta e surge, 
assim, como a entidade 
facilitadora do processo 
de certificação FSC em 
Portugal, promovendo a 
sua divulgação e apelan-
do a todos os produtores, 
proprietários, gestores 
florestais e gestores in-
dustriais para adoptarem 
a certificação FSC.
Fundado em 1993, o Fo-
rest Stewardship Council 

(FSC) é um organismo 
não governamental, sem 
fins lucrativos, com sede 
internacional em Bona. É 
uma organização mundial 
acreditadora de entida-
des certificadoras, como 
por exemplo, a Soil As-
sociation (Woodmark), e 
distingue estas entidades 
a três níveis: económica, 
ambiental e social. Como 
entidade acreditadora, o 
FSC define os princípios 
e critérios da certificação 
e reconhece entidades 
certificadoras como qua-
lificadas para levar a cabo 
processos de atribuição da 
certificação FSC. Um des-
tas entidades é a SATIVA 
Florestal que desde 1994 
opera neste domínio em 
Portugal.
O FSC intervém em mais de 
83 países em todo o mun-
do, tendo, até ao momento, 
reconhecido cerca de 16 en-
tidades certificadoras. Mais 
de 85 milhões de hectares 
de floresta já foram certi-
ficados de acordo com os 
critérios do FSC, tendo sido 
emitidos até à data 6500 
certificados. 
Em Portugal, nos últimos 

anos, várias iniciativas 
privadas de certificação 
FSC têm vindo a surgir, 
associadas a empresas 
dos sectores da pasta e 
papel, do sector da corti-
ça e do sector do mobili-
ário, devido a exigências 
do mercado europeu e 
norte-americano. Ac-
tualmente, existem em 
Portugal cerca de 73 mil 
hectares de floresta cer-
tificada (912 hectares de 
montado), tendo sido 
emitidos três certifica-
dos de Gestão Florestal 
e quinze certificados de 
Cadeia de Custódia. 
O FSC é uma mais-valia 
para a fileira da cortiça. 
Permite aos proprietá-
rios e gestores melhorar 
a gestão do montado de 
sobro, a transformação e 
comercialização da corti-
ça, um produto natural e, 
traduzindo-se, na práti-
ca, em ganhos significa-
tivos, quer em eficiência 
e desempenho, quer na 
criação de novas opor-
tunidades de mercado, 
uma vez que existe uma 
procura crescente de pro-
dutos FSC.

Certificação Florestal explicada em seminário na APCOR
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Programas da APCOR em curso

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

ECOEMPRESAS

• 2º CICLO
• Conclusão do processo da Análise Preliminar das Empresas para 
Caracterização ao Nível da ECO-Eficiência e Identificação de Áreas 
Prioritárias de Intervenção.

• Sessão de apresentação pública das conclusões do projecto. 

POS - C • Conclusão dos trabalhos. • Preparação da sessão pública de encerramento para os associados 
APCOR.

Formação PME

• Elaboração e finalização dos Relatórios Finais de Intervenção nas 
empresas. 
• Encerramento dos diversos pedidos de financiamento, com 
apresentação de relatórios e contas finais e respectiva auditoria. 

• Prevê-se o seu encerramento definitivo em finais de Julho.

Campanha 
Internacional da 
Cortiça

• Participação na Prowein.
• Participação numa prova de vinhos em Londres.
• Envio dos briefings para agências de comunicação na França e 
Alemanha.

• Recepção, avaliação e selecção das propostas e respectiva 
agência para o desenvolvimento dos trabalhos na França e na 
Alemanha.
• Preparação de visitas de líderes de opinião a Portugal.

Fileira dos Materiais 
de Construção

• Participação na Feira Mosbuild 2007.

• Preparação da Feira Mosbuild 2008.
• Preparação do FMC IV.
• Preparação da semana dos prescritores.
• Conclusão do directório de empresas.

Floresta

• Consulta ao mercado para a realização de um Audiovisual sobre a 
indústria de cortiça.
• Visita de empresários da Extremadura espanhola ao sector da 
cortiça português.

• Realização e conclusão de um Audiovisual sobre a indústria de 
cortiça.

INOVJOVEM
• Acompanhamento dos estágios nas empresas.
• Realização de formação complementar em áreas consideradas 
fundamentais.

notícias




