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Cincork tem novas
instalações

O novo Centro de Formação Profis-
sional da Indústria de Cortiça (Cin-
cork) foi inaugurado a 17 de Janeiro
e fica situado na zona industrial da
Valada. Com um investimento de 3,5
milhões de euros, as novas insta-
lações vão possibilitar uma maior
abrangência formativa nos diferentes
elos da cadeia industrial da cortiça,
fortalecendo as respectivas áreas
críticas desde a produção da matéria-
prima à comercialização dos dife-
rentes produtos.

O programa Fileira dos Materiais de
Construção (FMC) II, que reúne em
parceria o ICEP Portugal e as asso-
ciações representativas da cortiça,
cerâmica, madeira, metal e rochas
ornamentais, levou de 04 a 07 de
Abril, 10 empresas destes sectores a
Moscovo, Rússia, à feira Mosbuild.
A presença neste certame permitiu
às empresas desta fileira reforçar a
sua influência neste mercado, assim
como estabelecer novos contactos e
relações comerciais.

A suberose é a principal doença dos
trabalhadores da indústria de
cortiça. Esta é a principal conclusão
de um estudo desenvolvido pelo Ins-
tituto para a Segurança Higiene e
Saúde no Trabalho que, embora con-
cluído em 2001, foi agora lançado
em livro.
Foram avaliadas 47 unidades indus-
triais de cortiça e caracterizados os
riscos para a saúde inerentes a esta
actividade profissional.
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Empresas portuguesas
promovem seus

produtos na Rússia

Lançado estudo sobre
“Riscos para a saúde

na indústria de
cortiça”
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acontecimentos

InovJovem pretende colocar jovens nos quadros das empresas
Associação Em-
p r e s a r i a l  d e
Portugal - AEP-

e a APCOR- Associação
Portuguesa de Cortiça - es-
tão a desenvolver o projec-
to Jovens Quadros para a
Inovação.
Esta medida insere-se na
Medida 2 do Programa
InovJovem , cujo objectivo
é colocar nas empresas jo-
vens quadros, que poten-
ciem o desenvolvimento
da empresa acolhedora,
em áreas consideradas

críticas para o seu desen-
volvimento.
Esta acção destina-se a jo-
vens licenciados e bacha-
réis das áreas de enge-
nharia, ciência, economia,
gestão de empresas, mar-
keting, saúde e design &
arquitectura e às empre-
sas dos sectores da
indústria, comércio, cons-
trução, serviços e turismo.
O limite de idade para os
candidatos é de 35 anos e
a selecção dos formandos
vai ser feita através de en-

A

WWF promove
projecto SurIberia

ro, que tem a duração de
5 anos, com o propósito
de promover a protecção,
restauro e gestão das
florestas e montado no
mediterrâneo. Este projec-
to assenta sobre quatro pi-
lares fundamentais, a
capacidade de empre-
endimento, estabeleci-
mento de boas práticas,
apoio ao consumo respon-
sável e relações públicas
e, por último, influência
nas decisões políticas.
O SurIberia fomenta a
conservação dos recursos
naturais do sul do país,
para que a médio e longo
prazo se conciliem a con-
servação da natureza e o
desenvolvimento sus-
tentável, nas regiões onde
predomina o sobreiro.
Mais informações podem
ser obtidas no web-site
www.wwf.org.

organização
WWF- Fundo
para a Natu-

reza, em conjunto com a
Liga para a Protecção da
N a t u r e z a  ( L P N ) ,  a
Associação de Defesa do
Património de Mértola
(ADPM) e a  Empresa de
Organização e Gestão de
R e c u r s o s  N a t u r a i s
(ERENA), vai promover o
projecto SurIberia, que
visa a conservação dos
montados e sobreirais
portugueses.
Os mentores deste projec-
to estão a apelar junto do
governo português, para
que adapte incentivos fi-
nanceiros à conservação
deste património natural.
O projecto SurIberia pre-
tende avaliar as reper-
cussões negativas que al-
guns fundos de financia-
mento comunitário têm na

península ibérica, nome-
adamente, na conservação
dos sobreiros. Feita a ava-
liação, vão ser apresenta-
das propostas de aplicação
para os instrumentos fi-
nanceiros do Novo Quadro
Comunitário de Apoio
(2007-2013), promovendo
sempre a conservação da
natureza e o desenvolvi-
mento sustentável.
Esta iniciativa propõe ain-
da desenvolver um projec-
to multidisciplinar para
avaliar as causas do de-
clínio do sobreiro e, poste-
riormente, aplicar os
conhecimentos práticos
daí resultantes.

Conservação dos mon-
tados e sobreirais por-
tugueses

O WWF já lançou, em
2004, o programa Sobrei-

“A

trevista, análise curricular
e dinâmicas de grupo.
As empresas seleccionadas
terão que cumprir os se-
guintes requisitos, serem
PME’s, não serem devedo-
ras à Fazenda Pública e Se-
gurança Social e demons-
trarem capacidade de inte-
gração dos jovens.
Este programa irá desen-
volver-se em duas fases, a
primeira implica formação
em sala e tem a duração
de dois meses. A segunda
fase será o estágio tutora-

Feiras de materiais
de construção

Feiras de Vinho

do na empresa, que terá a
duração de dez meses.

Contratações podem
vir das várias áreas do
ensino

As áreas de intervenção
nas empresas serão:
Gestão da Produção,
Gestão Comercial e Mar-
keting, Internacionaliza-
ção, Gestão de Recursos
Humanos, Inovação Tec-
nológica, Energia e Eco-
Eficiência, Design Indus-

trial, Economia Digital e
Tic e, por último, Quali-
dade, Ambiente e Higiene
e Segurança no Trabalho.
Para se candidatarem, as
empresas devem fazer o
“download” da ficha de
inscrição em http://
inovjovem.aeportugal.pt ,
preenchê-la com os dados
de identificação da empre-
sa, referirem qual a área
de intervenção a que se
candidatam e expressa-
rem, sucintamente, o pro-
jecto de estágio.

Portugal

Constructec Madrid

Feira Data Local

In’Nova 21 a 24
de Setembro

27 a 30
de Setembro

Web-site

www.construtec.es

14 a 17
de Julho

Melbourne
Austrália

Good Food &
Wine Show

Sydney
Austrália

Feira Data Local

Good Food &
Wine Show

16 a 18
de Junho

23 a 25
de Junho

AustráliaWine
Australia

Web-site

http://www.goodfoodshow.com.au/

http://www.goodfoodshow.com.au/

www.wineaustralia.com

2



pag03.fh10 21.07.06 11:56 Page 1 

editorialartigo de opinião

globalização, a
liberalização dos
mercados, o novo

perfil de especialização
produtiva internacional,
a intensificação da agres-
sividade concorrencial,
preconizam a adopção de
novas atitudes, de novas
formas de organização
das empresas e, ainda, de
articulação entre enti-
dades que, embora com
funções diferenciadas en-
tre si, se podem comple-
mentar, no sentido de
uma presença cada vez
mais significativa na ca-
deia de valor dos produtos
portugueses no mercado
mundial.
É na persecução desse ob-
jectivo, especialmente na
área da promoção exter-
na, que o ICEP tem sido
parceiro da APCOR, em
torno de um objectivo
muito concreto, que é o
de criar condições mais
favoráveis à actividade
das empresas do Sector
da Cortiça nos mercados
externos.
A CIC II – Campanha In-
ternacional da Cortiça,
apoiada pelo Programa
PRIME, configura, assim,
uma partilha de responsa-
bilidades entre a APCOR,
como representante de
empresas de grande dina-
mismo e vocação exporta-
dora, e o ICEP, apostado
em disponibilizar à comu-
nidade empresarial o seu
apoio, no âmbito da sua
missão de desenvolver
instrumentos de suporte
à internacionalização da
Economia Portuguesa, à
promoção da actividade
económica, da imagem de
Portugal e das empresas
e das suas marcas no mer-
cado externo.
Este projecto, em torno
de um desígnio comum,
reúne o conhecimento, a
experiência, a vontade e

Parceria ICEP
e APCOR CINCORK - Uma nova ambição

para o sector

Nada melhor do que começar um novo ano
com uma casa nova.
É assim que nos sentimos com a inauguração
das novas instalações do Cincork a 17 de
Janeiro deste ano. Congratulamo-nos, pois,
e felicitamos a equipa do Cincork por esta
realização e por aquilo que ela representa
para a Indústria da Cortiça.
Desde a sua criação, o Cincork tem assumido
um papel fundamental no desenvolvimento
da formação profissional do sector. Ao longo
destes anos, todos os nossos colaboradores
passaram a contar com a acção do Centro em
c u r s o s  n a s  m a i s  v a r i a d a s  á r e a s  d e
conhecimento.
Do mesmo modo, os jovens da região
passaram a contar com os cursos de longa
duração que lhes permitia adquirir novos
conhecimentos de base profissional para a
indústria da cortiça.
Por tudo isto, podemos afirmar o papel
central assumido pelo Cincork na orientação
e implementação da política formativa
sectorial.
Com as novas instalações o Cincork vai
ganhar, seguramente, uma nova ambição. O
reforço da oferta formativa, traduzida na
perspectiva qualitativa e quantitativa, será
evidente através da disponibilização de novos
cursos mas, também, das novas condições
para o desenvolvimento da formação,
nomeadamente em contexto real de trabalho.
As novas instalações vão possibilitar uma
maior abrangência formativa nos diferentes
elos da cadeia industrial  da cortiça,
fortalecendo as respectivas áreas críticas
desde a produção da matéria-prima à
comercialização dos diferentes produtos.
Por tudo isto, o Cincork vai ganhar uma nova
capacidade de intervenção e, por conseguinte,
um papel e responsabilidade renovada
enquanto parceiro efectivo na estratégia de
desenvolvimento sustentável da Indústria da
Cortiça.

A Direcção

Ficha Técnica
Director: António Amorim
Periodicidade: Bimensal
Tiragem: 1200 Exemplares
Distribuição: Gratuita
Propriedade: APCOR

Av. Comendador Henrique
Amorim, n.º 580 Apartado
100 4536-904 Santa Maria
de Lamas
Tel:22 747 40 40
Fax: 22 747 40 49
e-mail: info@apcor.pt
www.realcork.org Fundo Europeu

de Desenvolvimento Regional

A os recursos de ambas as
partes, a pública e a pri-
vada, no sentido de poder
aumentar a eficácia do es-
forço promocional dirigi-
do a este sector.
Alavancar exportações de
maior valor acrescentado,
conferido por um maior
pendor de inovação e tec-
nologia, pode ser conse-
guido também em sec-
tores tradicionalmente
caracterizadores do nosso
perfil de especialização
produtiva, como é o caso
da Cortiça e dos seus
produtos.
A Cortiça, sector onde a
liderança mundial, em ter-
mos de produção, trans-
formação e comercializa-
ção, é portuguesa, não
obstante as particulares
dificuldades concorren-
ciais que enfrenta, encerra
em si um importante po-
tencial de projecção de
país moderno e competi-
tivo, consentâneo com a
estratégia da Marca Portu-
gal, ela própria instru-
mento de promoção da
qualidade, tecnologia, ino-
vação dos produtos e dos
serviços das empresas
portuguesas.
Sendo a Rolha de Cortiça
o principal eixo de susten-
tação da cadeia de valor
do sector, afigura-se ade-
quado perseguir o objec-
tivo de incremento da res-
pectiva notoriedade no
mercado mundial, quer
enfatizando as virtudes do
respectivo desempenho
junto dos profissionais,
quer incrementando a
preferência junto dos con-
sumidores por produtos
naturais, de acordo com
preocupações de preser-
vação ambiental das socie-
dades modernas.
É, assim, de primordial
importância que, as inicia-
tivas das associações em
parceria com o Icep pos-

sam desempenhar o papel
enquadrador e facilitador
do sucesso dos projectos
de prospecção e promoção
nos mercados internacio-
nais das próprias empre-
sas.
O incentivo à concretiza-
ção desses planos de acti-
vidade, merece a maior a-
tenção do ICEP que, no
sentido de dotar as empre-
sas de maior capacidade
exportadora de forma sus-
tentada, lhes disponibiliza
um conjunto de instru-
mentos de apoio de que se
destacam programas co-
mo “Começar a Exportar”
“ABC Mercado”, “Como
vender em…” e o recente-
mente disponibilizado
“SIME Internacional”, este
último consubstanciando-
se num efectivo apoio fi-
nanceiro às actividades de
promoção da exportação
e internacionalização, rea-
lizadas directamente pelas
empresas.
Quer o acompanhamento
da actividade internacio-
nal dos sectores de activi-
dade económica, no senti-
do da melhoria efectiva
dos factores críticos de
competit ividade dos
produtos e serviços portu-
gueses no mercado mun-
dial, quer o desenvolvi-
mento e a execução de
políticas de apoio às
exportações como factor
absolutamente essencial
ao crescimento económico
nacional são dois dos pi-
lares em que assenta a
nossa missão que, entre
outros aspectos passa pelo
reforço da afirmação no
Mundo, da capacidade que
Portugal tem de traçar e
concretizar objectivos am-
biciosos, determinantes
para o seu futuro.

Abel Cubal de Almeida
Vogal Conselho
Directivo
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Cortiça nos media
australianos

Austrália promove características
naturais do produto

“Say yes to cork”
é o mote para a
segunda Cam-

panha Internacional da
Cortiça na Austrália e que
teve o seu lançamento no
dia 25 de Fevereiro de
2006.
Esta iniciativa surge no
seguimento da anterior
CIC I e vai promover a
cortiça num dos países
líder em acções de substi-
tuição da rolha de cortiça,
e dirige-se, sobretudo, aos
consumidores e retalho.
As principais cidades alvo
da campanha são Sydney
e Melbourne, que concen-
tram cerca de dois terços
da população total da Aus-
trália, deste modo pre-
tende-se que a campanha
atinja o maior número
possível de pessoas.
A APCOR vai promover a
cortiça e  chegar ao
público australiano a-
través da publicação de
anúncios nos principais
media do país, através de
campanhas a realizar nas
célebres lojas Duncan’s e
através do web-site:
www.yestocork.com.au.
(ver caixa)
Os principais objectivos
desta campanha passam
por incutir nos consumi-
dores o hábito de escolher
rolha de cortiça no acto de
compra do vinho, equili-
brar o debate nos media
com a indústria e o comér-
cio, visando assim travar

o ataque constante, de que
a imagem da cortiça é alvo
e, por último, recuperar a
tradição, misticismo, ro-
mance e charme associa-
dos ao vinho.
A mensagem que vai che-
gar ao público australiano
vai ser uma mensagem
“verde”, a campanha in-
ternacional da cortiça vai
usar o potencial ecológico
do uso deste produto para
o promover como ecológ-
ico, natural e amigo do
ambiente. Deste modo, a
campanha vai informar os
australianos sobre alguns
conceitos errados sobre a
cortiça, nomeadamente,
sobre o modo como é feito
o descortiçamento dos so-
breiros, e sobre a im-
portância do montado na
preservação dos ecossiste-
mas.
A estratégia de abordagem
ao público foi decidida
com base na crescente
preocupação com a
preservação do meio am-
biente que os australianos
demonstram.
Com este tipo de aproxi-
mação, a APCOR, através
de uma mensagem clara e
consistente, vai conseguir
promover a cortiça e a
consciência ambiental no
consumidor.
A Campanha Internacio-
nal da Cortiça vai estar
com os australianos entre
Fevereiro e Setembro
deste ano.

O

Os australianos revelam
uma preocupação ambi-
ental cada vez maior, uti-
lizando este argumento, a
APCOR vai promover a
cortiça nos principais me-
dia do país, com anúncios
que alertam os consumi-
dores para o facto de, as
pequenas decisões do dia-
a-dia terem grande impac-
to no meio ambiente e,
por isso, a importância do
uso da cortiça. Os anúnci-
os despertam o consu-
midor para mudarem de
atitude quando compram

vinho, preocupando-se
em escolher um vinho
com rolha de cortiça.
“Check the neck” é uma
das  mensagens  dos
anúncios que vão figurar
nas páginas do Herald
Sun, Sydney Daily Tele-
graph, Melburne Age, en-
tre outros.
Com o slogan: “If you say
no to plastic bags, say yes
to cork”, a cortiça vai che-
gar aos australianos, de
Fevereiro a Setembro, a-
través das páginas dos
seus principais jornais.

Cortiça com selo de aprovação
da natureza

“Yes to cork”, esta men-
sagem faz parte da morada
do web-site que a CIC II
dedicou à Austrália,
www.yestocork.com.au.
Neste site, cujo slogan é
“Cortiça - Com selo de
aprovação da natureza”,
vai ser possível conhecer
um pouco da história deste

material, através de uma
breve narração da sua
utilização desde 3000 a.C.
Ao navegar, é ainda
possível conhecer as
propriedades da cortiça e
a explicação dos seus
benefícios. E para que os
c ibernautas  este jam
sempre a par dos últimos

avanços e novidades do
sector da cortiça, o site
tem disponível a subscri-
ção de uma newsletter
electrónica, a “message in
a bottle”, que vai permitir
estreitar e prolongar o
contacto com todos os que
visitarem o site e a
assinarem.

Duncan’s e APCOR juntos pela cortiça
As célebres lojas Duncan’s
juntaram-se à APCOR na
promoção das rolhas de
cortiça. A campanha vai
estar presente em 250
lo jas  Duncan ’s ,  em
Melbourne. Para além do
material promocional
sobre a cortiça, as lojas
Duncan’s vão recolher
rolhas de cortiça para
reciclar. Esta iniciativa

prende-se com um acordo
que a APCOR estabeleceu
com o FOZ- Friends of the
Zoo. O FOZ recolhe rolhas
de cortiça para serem
vendidas a centros de
reciclagem, os fundos
dessa recolha destinam-se
a apoiar uma exposição
sobre elefantes.
Todas as rolhas recolhidas
vão ser posteriormente

vendidas a um centro de
reciclagem, e vão dar vida
a novos produtos em
cortiça como, revesti-
mentos para o chão,
memo-boards, bolas de
cricket e de golf, bases
para copos, entre outros.
Esta associação, o FOZ ,
situa-se em Vitória, na
Austrália e recolhe rolhas
desde 1998.
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Outdoor de José Mourinho nas ruas do Reino Unido

cortiça, credibilizar e so-
lidificar a posição da rolha
e da cortiça divulgando os
avanços e melhorias al-
cançados na indústria
portuguesa.
A sessão de apresentação
contou com António
Amorim, presidente da
APCOR, Elisa Pedro, Di-
rectora da Campanha In-
ternacional da Cortiça, e
Abel Cubal de Almeida,
Vogal Conselho Directivo
do Icep, que revelaram a
estratégia da CIC II para
os diferentes mercados al-
vos.

Estratégias adequadas
às especificidades dos
mercados

Para o Reino Unido, a

campanha passa sobretu-
do pela difusão dos aspec-
tos positivos da cortiça,
em resposta à ameaça da
escalada dos outros tipos
de vedantes.
Os consumidores ingleses
continuam a preferir a
cortiça e aproveitando es-
ta predilecção, a campa-
nha irá reforçar a ligação
entre os melhores vinhos
e a rolha de cortiça, comu-
nicando também os
últ imos avanços na
indústria e novos produ-
tos. O principal objectivo
é fazer com que o consu-
midor pense activamente
na cortiça, particular-
mente no acto de compra
do vinho.
O rosto da campanha no
Reino Unido é o treinador

português José Mourinho,
cuja escolha se deve ao fac-
to de os consumidores o
reconhecerem como ínte-
gro, sofisticado e inteli-
gente, de ser português e
de ter o tom adequado
para a campanha.
Nos Estados Unidos, a
campanha contempla a
rolha de cortiça, mas tam-
bém a cortiça enquanto
material de construção.
Dirige-se ao trade vinícola,
media, arquitectos e deco-
radores de interiores.
Os Estados Unidos são um
mercado prioritário para
o segmento dos materiais
de construção. O objectivo
é realçar e valorizar as pro-
priedades naturais da
c o r t i ç a ,  a t r a v é s  d e
anúncios na Architectural

APCOR promoveu
no dia 2 de Março,
na sua sede em

Santa Maria de Lamas, a
apresentação pública da
segunda edição da Cam-
panha Internacional da
Cortiça (CIC).
A iniciativa surge para dar
continuidade à primeira
campanha, accionada en-
tre 2001 e 2003, que per-
mitiu ganhos em termos
de notoriedade, credibili-
dade e reconhecimento
para a indústria portugue-
sa de cortiça e para a
APCOR. Este segundo cer-
tame dirige-se aos merca-
dos da Austrália, Estados
Unidos e Reino Unido.
A APCOR visa dar respos-
ta às exigências dos con-
sumidores que preferem
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APCOR promove Campanha
Internacional da Cortiça

José Mourinho é o rosto da campanha no Reino Unido

Digest, de mailing para ar-
quitectos e designers, da
elaboração de uma news-
letter electrónica, do esta-
belecimento de contactos
via e-mail e telefone, e de
uma parceria com a US
Green Building Council.
A CIC II na Austrália ar-
rancou no dia 23 de Fe-
vereiro e centra-se sobre-
t u d o  e m  S y d n e y  e
Melbourne. Os consumi-
dores e o retalho são o
público-alvo e os principais
objectivos são levar os con-
sumidores a escolherem a
cortiça quando compram
vinho e equilibrar o debate
entre os media.
A segunda campanha in-
ternacional da cortiça ter-
mina em Setembro de
2006.

cional de Vinhos de Lon-
dres, a London Interna-
tional Wine and Spirits
Fair, aproveitando assim
diversas oportunidades
para promover a cortiça
no próprio recinto da feira
e nos hotéis circundantes.
Esta estratégia permite
que se gere curiosidade e
interesse, e que se comece
a falar da campanha já a
partir do mês de Março.
O rosto da campanha é o

treinador de futebol José
Mourinho e as acções pro-
mocionais vão reunir pub-
licidade na imprensa para
o trade e o consumidor,
outdoor e on-line.
A cortiça vai ter presença
assegurada em publica-
ções de renome como
Waitrose Food, Illustra-
ted, Decanter, Olive,
Harpers, Drinks Business,
OLN, The Grocer e The
Publican. Além da presen-

ça na imprensa, a campa-
nha vai chegar às pessoas
via internet, através do
serviço on-line da Wait-
rose (www.ocado.pt), já a
partir de 20 de Fevereiro,
esta actividade vai chegar
a 100 000 pessoas por se-
mana.
O canal britânico UK TV
Food, que se dedica exclu-
sivamente, ao vinho e à
gastronomia, vai ter no
seu web-site um espaço

No dia 1 de Março, a se-
gunda Campanha Inter-
nacional da Cortiça foi a-
presentada aos jornalis-
tas, na embaixada portu-
guesa em Londres, e con-
tou com o apoio e
participação do delegado
do ICEP local, António
Silva.
A campanha vai estar nas
ruas a partir de Maio, para
que o seu ponto alto coin-
cida com a Feira Interna-

dedicado à cortiça e ao
vinho.
Com mensagens como “Se
não for cortiça, mande dar
uma volta” ou “Coloque
rolha de cortiça”, a cam-
panha ainda não está ofi-
cialmente no ar, mas
começa já a fazer correr
tinta nas páginas dos jor-
nais ingleses The Inde-
pendent, Financial Times,
The Guardian, The Publi-
can, entre outros.

CIC no Reino Unido



Anúncio sobre cortiça enquanto material de construção publicado nos EUA

capa

o www.realcorkusa.com. No
âmbito da campanha, está
integrado, ainda, o Cork E-
ducation Programme que
consiste em incluir um
módulo sobre a cortiça em
cursos leccionados em
reconhecidos institutos
americanos, como é o caso
do US Court of Master  Som-
meliers, na Califórnia, e da
Society of Wine Educators,
em Washington. Os forma-
dores deste módulo serão
Tim Gaiser, director da pri-
meira instituição, e Lisa Ai-
rey, que ficará responsável
na segunda entidade. Está
previsto, ainda, um semi-
nário no Culinary Institut of
America que reunirá inves-
tigadores e cientistas na área
da cortiça.

Campanha para desi-
gners e arquitectos

Os Estados Unidos são um

mercado prioritário, para a
cortiça, no segmento dos ma-
teriais de construção,
aproveitando esta potencia-
lidade a campanha vai real-
çar e valorizar as proprieda-
des naturais deste produto.
Vai ser publicado um anún-
cio na Architectural Digest,
enviado um mailing com um
postal e brochura para arqui-
tectos e designers, bem como
estabeler contactos telefóni-
cos. As acções englobam
também a elaboração de
uma newsletter electrónica,
conteúdos sobre a aplicação
da cortiça para o site real-
cork.org e o estabelecimento
de uma parceria com a US
Green Bulding Council.
A APCOR procura, deste
modo, reforçar a posição da
cortiça nos Estados Unidos,
um país que é frequente-
mente alvo de campanhas
de ataque à imagem deste
produto.

Campanha Inter-
nacional da Cortiça
II, a desenvolver

nos Estados Unidos, tem o
objectivo de promover a
cortiça com base em dois
eixos de aplicação, a rolha e
os materiais de construção.
As acções dirigem-se ao
trade vinícola, media, arqui-
tectos e decoradores de inte-
riores.
A campanha vai chegar aos
media e trade através de
anúncios e publieditoriais a
publicar nas principais
publicações do sector viníco-
la, nomeadamente, Santé,
Wine & Spirits e Wines and
Vines.
Vão ser organizadas visitas
de Sommeliers e jornalistas
a Portugal, press releases,
um workshop técnico para
comunicar os últimos
avanços da indústria de
cortiça, a elaboração de um
mini web-site sobre cortiça,
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Ministro do Tra-
balho e da Soli-
dariedade Social,

José Vieira da Silva, inau-
gurou, a 17 de Janeiro, as
novas instalações do Cen-
tro de Formação Profis-
sional da Indústria de
Cortiça (Cincork).
Estas instalações repre-
sentam um investimento
de 3,5 milhões de euros,
estão localizadas na zona
industrial da Valada, com
uma área total de 11300
m2, da qual 2800 m2 é a
área de implantação e
4300 m2 é denominada
de área útil.
As novas instalações vão
possibilitar uma maior
abrangência formativa
nos diferentes elos da ca-
deia industrial da cortiça,
fortalecendo as respecti-
vas áreas críticas desde a
produção da matéria-pri-
ma à comercialização dos
diferentes produtos.
“Na verdade, o facto de o
Cincork dispor de um
complexo equipado com
os mais recentes desen-
volvimentos tecnológicos,
nomeadamente ao nível
da cozedura de cortiça,
fabricação de discos,
acabamentos de rolhas,
trituração/granulação, ali-
ado à dimensão qualitati-
va e quantitativa do com-
plexo pedagógico, permi-
tirá desenvolver uma ofer-
ta formativa de maior va-

lor acrescentado, essencial
ao desenvolvimento sus-
tentável da Indústria”,
refere o director do Cin-
cork, Silvério Cordeiro. E
continua: “estamos con-
victos que as novas insta-
lações representam um
impulso para o reforço da
dinâmica competitiva da
Indústria da Cortiça, a-
través da aposta no desen-
volvimento profissional
dos seus Recursos Hu-
manos.”
Registe-se que o Cincork
iniciou a sua actividade
em Janeiro de 1985 e é
certificado pela norma NP
EN ISO 9001:2000, pelo
Código Internacional das
Práticas Rolheiras, e
acreditado pelo Instituto
para a Qualidade na For-
mação.
O Cincork resulta de um
protocolo estabelecido en-
tre  o Instituto de Empre-
go e Formação Profissio-
nal e a APCOR, inte-
grando, por sua vez, a rede
de Centros de formação
existente no país.
Segundo a instituição, a
missão do Cincork é com-
preender os valores, a cul-
tura e as necessidades de
formação da fileira da
cortiça, de forma a di-
fundir conhecimentos que
garantam a competitivi-
dade das empresas nos
mercados nacional e inter-
nacional.
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O

Novas instalações do Cincork
foram inauguradas

formação

Cincork oferece às
empresas de cor-
tiça soluções e

serviços que as ajudam a
ter sucesso nos seus
domínios de actividade
dando formação em áreas
tão distintas como: pro-
dução, qualidade, elec-
trónica, gestão, línguas es-
trangeiras, enologia,
tecnologias da comuni-
cação e informação, entre
outras.
O centro desenvolve for-
mação para públicos dis-

tintos, como sejam jovens
(Formação Profissional
Inicial), dando-lhes apti-
dões e conhecimentos que
lhes permita não só a
aquisição de saberes, mas,
também, o seu desenvolvi-
mento enquanto pessoas,
suas atitudes e competên-
cias; colaboradores das
empresas (Formação
Contínua) no sentido de
valorizar o capital humano
no seio das organizações,
potenciando o desenvolvi-
mento pessoal, profissional

O Cincork foi recente-
mente acreditado como
Centro de Reconhecimen-
to, Validação e Certifi-
cação de Competências
(RVCC). Nesta medida e
de acordo com a “Inicia-
tiva Novas Oportuni-
dades”, o centro poderá
reconhecer, validar e cer-
tificar competências ad-
quiridas por parte dos
adultos ao longo da sua

Cincork reconhecido
como centro de

competências

Cursos adequados às necessidades
das empresas

experiência de vida, com
vista a obterem o 9º ano
de escolaridade. Deste
modo, os processos que
desenvolvem dirigem-se a
pessoas com mais de 18
anos (activos ou desem-
pregados) que não con-
cluíram o 9º ano de esco-
laridade e que através da
sua experiência possam
adquirir a escolaridade
obrigatória.

e social da população acti-
va da Indústria de Cortiça;
e ainda, desempregados –
medida enquadrada numa
linha de actuação precoce
de resposta aos problemas
de emprego (Formação
para Desempregados),
minimizando o risco de
desemprego de longa du-
ração e reforçar a empre-
gabilidade dos jovens e
adultos desempregados.
Mais informações sobre o
centro estão acessíveis em
www.cincork.com.

O

Centro profissional mudou-se para a Zona Industrial da Valada

Nave oficinal do novo Cincork
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Escola E.B. 2/3 de
Valadares, em
parceria com a

APCOR lançou uma Campa-
nha de Recolha de Rolhas de
Cortiça. Desde o dia 21 de
Março, Dia Mundial da Ár-
vore, e até Junho deste ano,
a Escola de Valadares desafia
os alunos a recolher as rolhas
usadas que serão deposi-
tadas em local próprio da Es-
cola. Posteriormente, estas
serão encaminhadas para a
Indústria da Cortiça, que se
encarregará de as integrar na
produção de novos produtos
que não rolhas.
Com o apoio da Junta de
Freguesia de Valadares, a Es-
cola alarga a iniciativa à
comunidade local, desafiando
a população a associar-se à
campanha de rolhas ga-
rantindo, assim, as condições
para a divulgação de uma
mensagem positiva em prol
de um produto natural.
Com esta iniciativa, a Escola
de Valadares pretende dar
um contributo para a valori-
zação de um produto natural
e amigo do ambiente, através
de uma acção didáctica e
chamar a atenção para a im-
portância desta matéria-pri-
ma para Portugal.
O lançamento da Campanha
de Recolha de Rolhas foi assi-
nalado com o acto simbólico
de plantação de 10 pequenos
sobreiros pelos alunos da Es-
cola, cerimónia que decorreu
no dia 21 de Março, Dia Mun-
dial da Árvore.
Para além desta iniciativa, a
Escola de Valadares conta
com um conjunto de outras
acções relacionadas com o so-
breiro e a cortiça. Assim, e
dado que a Escola possui cer-
ca de 15 sobreiros seculares
nas suas instalações que nun-
ca foram descortiçados, a 29
de Junho será realizado o res-
pectivo descortiçamento por
especialistas habilitados, de
modo a que os alunos possam
conhecer este processo. Está
previsto, do mesmo modo,
uma passagem de modelos
com roupas de cortiça da au-

Escola E.B. 2/3 de Valadares lança
Campanha de Recolha de

Rolhas de Cortiça
toria da estilista Claudia Sousa
(2 de Junho à noite), uma ex-
p o s i ç ã o  d e  f o t o g r a f i a
“Sobreiro à cortiça” e, ainda,
uma palestra sobre esta
temática (31 de Maio).
Segundo o Presidente do Con-
selho Executivo da Escola EB
2/3 de Valadares, Manuel Vaz
Nunes: “foi com entusiasmo
que a Escola, através das Pro-
fessoras de Ciências da Natu-
reza, aderiu a esta campanha
de recolha de rolhas de cortiça,
em parceria com a APCOR.”
E continua: “A Escola tem-se
empenhado em educar os alu-
nos para as questões ambien-
tais, seleccionando o lixo, colo-
cando ecopontos, recolhendo
as pilhas e agora, também, as
rolhas usadas. Mas, como
deseja e promove o envolvi-
mento da comunidade, serão
colocados “Rolhões” nas Esco-
las do Agrupamento, nas Jun-
tas de Freguesia e nos princi-
pais restaurantes da região,
para posterior reciclagem das
rolhas de cortiça.”
Uma ideia reforçada pelo Di-
rector Geral da Apcor,
Joaquim Lima, “torna-se fun-
damental passar aos jovens a
informação sobre a importân-
cia do sobreiro e da cortiça
para a economia portuguesa,
a sua contribuição para o am-
biente, bem como nos aspec-
tos sociais, nomeadamente no
combate à desertificação de
zonas rurais distantes e forte-
mente dependentes da activi-
dade da cortiça.”
E conclui: “Deparamo-nos
com um desconhecimento
profundo sobre a natureza da
fileira da cortiça a nível na-
cional e internacional. Quando
a imprensa internacional pas-
sa a informação de que a
indústria de cortiça portugue-
sa abate os sobreiros para fa-
zer rolhas de cortiça, ficamos
preocupados. Louvamos a
acção da Escola E.B. 2/3 de
Valadares pela iniciativa de
recolha de rolhas, pois julga-
mos que a informação e sensi-
bilização dos jovens será fun-
damental para a garantia do
futuro da fileira da cortiça.”

A

Iniciativa arranca com a plantação de 10 sobreiros no Dia Mundial da Árvore

Alunos da Escola de Valadares plantaram sobreiros
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cios da RSPB para assum-
irem a sua preferência pela
rolha de cortiça natural, a
produção de um "informa-
tion pack" em inglês para
distribuição pela parceria
BirdLife, a participação de
um stand sobre o tema em
feiras ambientais e a orga-
nização de visitas a Portu-
gal para a imprensa inglesa.
Os responsáveis da SPEA
e da RSPB demonstraram-
-se preocupados com esta
situação e, por isso, junta-
ram-se à APCOR que,
neste momento, está a rea-
lizar a segunda fase da
Campanha Internacional
da Cortiça, que visa, entre
outros mercados, promo-
ver a rolha de cortiça no
Reino Unido.

APCOR cele-
brou um proto-
colo de colabo-

ração com a Sociedade
Portuguesa para o Estudo
das Aves (SPEA) e com a
Royal Society for the Pro-
tection of Birds (RSPB,
BirdLife no Reino Unido),
para desenvolver uma
campanha de promoção
da cortiça. A iniciativa di-
rigida aos consumidores,
líderes de opinião e jor-
nalistas ingleses, tem co-
mo objectivo informar e
promover a importância
natural e ambiental do
montado de sobro e a sus-
ten-tabilidade da indústria
de cortiça. Entre as activi-
dades planeadas contam-
-se a mobilização dos só-

ambiente

SPEA e RSPB colaboram com a APCOR
na defesa da cortiça

A

José Pedro Tavares, António Amorim e Luís Costa assinaram protocolo de colaboração
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Direcção da APCOR foi reeleita
notícias

Direcção da
APCOR, já em
funções,  vai

continuar a sua missão
por mais três anos. Esta
foi a decisão dos associa-
dos que, em Assembleia-
Geral, no dia 27 de Março,
deliberaram, unanime-
mente, a continuação da
Direcção presidida por
António Rios de Amorim.
Os objectivos desta Di-
recção surgem num traba-
lho de continuidade e que
assenta numa maior
aproximação da APCOR
aos seus associados, com
o intuito de contribuir
para vencer os desafios ac-
tuais, uma maior aproxi-
mação entre a produção
florestal e a indústria, o
desenvolvimento de algu-
mas medidas junto da
indústria de cortiça, no-
meadamente o desen-
volvimento do Parque
Empresarial da Cortiça, a
elaboração de padrões
mínimos de qualidade exi-
gível à indústria, fazendo
um enquadramento com
o sistema de certificação
Systecode, e a promoção
da interacção técnica en-
tre todos os intervenientes
na indústria.
A um nível internacional
é, também, objectivo da

Direcção continuar a con-
solidar a APCOR como
voz unificadora de todo o
sector e desenvolver o tra-
balho de promoção dos
produtos de cortiça.

Uma indústria mais
competitiva

De uma forma mais con-
creta, a actual Direcção
pretende assegurar os
padrões mínimos da qua-
lidade, através do enqua-
dramento generalizado
das empresas no sistema
de certificação, de acordo
com o Código Internacio-
nal das Práticas Rolheiras,
o Systecode.
“As alterações provocadas
em algumas pequenas
empresas pela adesão ao
Systecode constituem não
uma evolução mas uma
autêntica revolução”, ex-
plica António Amorim.
Continuar a promover a
cortiça nos mercados in-
ternacionais é, também,
um dos objectivos priori-
tários. “Os resultados que
são já visíveis, poderão ser
potenciados com uma
continuidade e insistência
que terá que ultrapassar a
actual campanha interna-
cional da cortiça”, refere
o presidente.

A

Promoção dos produ-
tos não rolha na mira
da Direcção

Já na área dos aglomera-
dos, embora não assume
a mesma representativi-
dade da indústria rolheira
que abarca cerca de 70 por
cento do sector, os traba-
lhos levados a cabo pela
equipa que faz parte da
Fileira dos Materiais de
Construção deve ser con-
tinuado de modo a pro-
mover a cortiça enquanto
produto para a construção.
A acção da direcção pre-
tende envolver, também,

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente J. A. Veiga de Macedo S.A. (Henrique Veiga de Macedo)
Secretário Amorim Revestimentos, S.A. (Fernando Ribeiro)
Secretário António Norton Amorim de Melo, Lda (Isabel Coelho Melo)

DIRECÇÃO
Presidente Amorim & Irmãos, S.A.( António Rios de Amorim)
Vice-Presidente Vinocor – Industria de Cortiça, Lda. (Henrique Martins da Silva)
Secretário Limcork – Sociedade Exportadora de Cortiças, Lda (Moisés Oliveira de Lima)
Tesoureiro Corticeira Amorim – Indústria, S.A.(José Manuel Ferreira Rios)
Vogal Álvaro Coelho & Irmãos, S.A. (Álvaro Coelho)
Vogal Jorge Pinto de Sá, Lda. (Jorge Mendes Pinto de Sá)
Vogal Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda. (Paulo Rocha)
Suplente Relvas II – Rolhas de Champanhe, S.A. (Carlos Alberto Relvas)
Suplente Waldemar Fernandes da Silva, S.A. (João Rui Gomes Ferreira)

CONSELHO FISCAL
Presidente Dimas & Silva, Lda. (Antonio Júlio Silva)
Vogal Américo de Sousa & Filhos, Lda. (Miguel sousa)
Vogal J.J. Fereira dos Santos, Lda. (Joaquim Ferreira)

A constituição dos Órgãos Sociais agora instituídos é a seguinte:

Presidente da Assembleia-geral contabiliza os votos que renovam Direcção da APCOR em funções

os subsectores da produção
e da floresta, deixando a
sugestão da certificação
florestal e da elaboração
de um código de práticas
suberícolas. Uma nota, ain-
da, para o desenvolvimento
dos trabalhos da Filcork
(Associação Interprofis-
sional da Fileira da Cortiça)
que deve continuar o seu
percurso no sentido de criar
uma estratégia para toda
a fileira da cortiça e na qual
a APCOR tem uma função
de relevo enquanto repre-
sentação da indústria.
O trabalho da APCOR irá,
ainda, permitir o reforço

das relações institucionais
com organizações sectoriais
e internacionais de cortiça,
nomeadamente na Confe-
deração Europeia da
Cortiça (CELiège), no Cen-
tro  Prof iss ional  da
Indústria de Cortiça (Cin-
cork) e no Centro Tecnoló-
gico da Cortiça (Ctcor), e
promover a adesão de no-
vos associados e incentivar
a participação e a aproxi-
mação dos que já fazem
parte da APCOR.
A assinatura de protocolos
de colaboração com enti-
dades são outra acção a
ter continuidade.
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APCOR e Essência do Vinho unidos
pela mesma paixão

sector vinícola

Portugal, no âmbito da II
Campanha Internacional
da Cortiça, que também
marcaram presença no
evento. Da Austrália, Paul
White e Ben Canaider e
dos Estados Unidos, Ri-
chard Hacker, que se jun-
taram aos jornalistas
trazido pela Viniportugal,
entre os quais, Robert
Joseph, do Reino Unido,
Rolf Klein, da Alemanha,
Magnus Henriksson, da
Suécia e Gaute Gusrud, da
Finlândia.
A Essência do Vinho 2006
e a Blue Media apresenta-
ram oficialmente no dia
25 de Fevereiro, no Con-
vento de S. Bento da
Vitória, a revista Blue
Wine. Esta publicação
destina-se aos consumi-
dores que partilham a
paixão pelo vinho e tem
como principal objectivo
a divulgação do universo
dos vinhos. A Blue Wine
procura afirmar-se como
“um produto editorial de
referência” no plano na-
cional e internacional, que

APCOR asso-
ciou-se à Es-
sência do Vinho

2006, de 24 a 26 de Fe-
vereiro, no Palácio da Bol-
sa no Porto para celebrar
a relação entre o vinho e a
cortiça.
A Essência do Vinho pro-
move os vinhos portu-
gueses, o crescimento
deste sector, revolucionan-
do e modernizando a per-
cepção do produto. Esta
iniciativa já conseguiu afir-
mar-se como um aconte-
cimento de excelência no
calendário português de
acontecimentos vinícolas
e é reconhecida por muitos
como “o melhor e maior
evento a nível nacional”.
A edição deste ano teve co-
mo embaixador o jogador
Vítor Baía, que assim se
associou a um projecto
que contribui para a ima-
gem de marca dos vinhos
de Portugal e que quer
colocar o país no mapa-
mundo dos países produ-
tores de vinho.
Estiveram presentes 200
produtores e cerca de 1600
vinhos em prova, repre-
sentantes de Portugal, Es-
panha, França, Alemanha,
França, Áustria, Itália,
Chile, Argentina, Nova
Zelândia, Austrália, Esta-
dos Unidos, entre outros.
O programa deste ano ofe-
receu, a sofisticação e o
glamour associados ao
vinho,  mas também
emoções paralelas como
os produtos “gourmet”,
festas,  Wine Games,
exposições, vinoterapia,
música, entre outros. E pa-
ra quem quis aventurar-se
no universo da cozinha ou
simplesmente aprender al-
guns truques, o programa
ofereceu igualmente
“Show Cooking”, sempre
na companhia dos mais
conceituados chefes de
cozinha.
A APCOR convidou três
jornalistas para visitarem

A

Palácio da Bolsa encheu-se de produtores e amantes do vinho

Loja do Palácio da Bolsa disponibilizou muitos dos vinhos em prova

estará brevemente dis-
ponível  nas bancas.
A terceira edição deste
evento foi a continuação
das sucedidas edições an-
teriores. Uma iniciativa
que lembra aos portu-
gueses, que se devem
orgulhar dos seus vinhos.
Apostando sempre no
glamour, elegância e life-
style, associados ao uni-

verso do vinho, a Essência
do Vinho não esquece os
jovens, incentivando-os
para que aprendam a
saborear e consumir vin-
hos de qualidade. Des-
pertando-os para experi-
mentarem e descobrirem
o fascinante e apaixonante
universo de sabores e
sensações que o vinho pro-
porciona.

Um evento “regado” com
boa música, gastronomia,
gente bonita e sobretudo
bons vinhos, que promete
voltar para o ano.
A iniciativa ofereceu um
conjunto de actividades
que estiveram a cargo do
G7, da Viniportugal, dos
Douro Boy’s e da Fenade-
gas e que decorreram em
vários locais do Porto.



As revistas nacionais pub-
licaram 27 artigos relacio-
nados com o sector, grupo
onde se destaca a nova re-
vista “Bons Vícius” com
quatro artigos editados
(gráfico 2).
Os temas que mereceram
maior notoriedade por
parte da imprensa portu-
guesa foram os projectos
APCOR, com 41% das
notícias publicadas (gráfi-
co 3).
Estes projectos englobam
notícias sobre o lançamen-
to da segunda campanha
internacional da cortiça,
que decorreu no dia 2 de
Março, na sede da APCOR
em Santa Maria de Lamas.
Englobam igualmente
notícias relacionadas com
o envolvimento do treina-
dor português José Mou-
rinho, na defesa da rolha de
cortiça no Reino Unido.
Foram publicadas cerca de
42 notícias sobre o envolvi-
mento de José Mourinho na
campanha.
As notícias relacionadas
com os dados económicos
sobre as empresas conti-
nuam também a fazer cor-
rer tinta nas páginas dos
jornais. Neste primeiro tri-
mestre de 2006 foram
publicadas 21 notícias. Os

o primeiro tri-
mestre de 2006, o
sector da cortiça

manteve presença assídua
nos jornais nacionais.
Neste período foram pub-
licadas 170 notícias na im-
prensa nacional. O que se
traduz numa média de cer-
ca de 5 notícias diárias. Es-
ta avalanche de notícias
deve-se, sobretudo, ao
lançamento da segunda
Campanha Internacional
da Cortiça, cujo rosto, para
o mercado do Reino Uni-
do, é o treinador português
José Mourinho. O auge foi
atingido no mês de Março,
com um total de 94 artigos
publicados (gráfico 1).
R e l a t i v a m e n t e  à s
publicações onde a cortiça
teve maior presença, o
grande destaque vai para
a  categor ia  “outros
nacionais” com um total
de 31 notícias publicadas,
vale a pena referir que,
dentro desta categoria, o
jornal Vida Económica
assinou sete artigos
(gráfico 2).
É importante ressalvar
que, esta secção de “jornais
nacionais”, não engloba o
Diário Económico, que
contou com doze colunas
assinadas pela APCOR,
para além de outras sete
notícias publicadas, nem
o jornal Público e o Correio
da Manhã, que assinaram
13 notícias cada. O Jornal
de Notícias e o Diário de
Notícias assinaram neste
primeiro trimestre do ano
um total de 21 notícias.
Os jornais regionais tam-
bém publicaram um
grande volume de artigos
sobre o sector da cortiça,
21 artigos no total, sem
contar com o jornal Terras
da Feira, que teve sob sua
alçada a publicação de oito
notícias.

media nacional
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N produtos de cortiça, so-
bretudo as roupas e os
acessórios também foram
bastante abordados pelas
publicações nacionais, no-
meadamente pelas revis-
tas, um contributo para
divulgar a versatilidade da
cortiça enquanto material.
Um outro acontecimento
que marcou o sector, so-
bretudo no mês de Janei-
ro, foi a inauguração das
novas instalações do Cin-
cork – Centro de For-
mação Profissional da
Indústria de Cortiça - em
Santa Maria de Lamas,
que teve lugar no dia 17 de
Janeiro (gráfico 3).
As notícias publicadas du-
rante o primeiro trimestre
deste ano, tiveram como
principais fontes de infor-
mação a APCOR e as em-
presas de cortiça (gráfico
4). Em virtude do lança-
mento da campanha
internacional da cortiça, a
Associação Portuguesa de
Cortiça, afirmou-se como
a principal fonte da infor-
mação veiculada pela im-
prensa escrita nacional
com 38 por cento do total.
As empresas de cortiça fo-
ram responsáveis, neste
período, por 26 por cento
da informação (gráfico 4).

Cortiça nos media portugueses
A Campanha Internacional da Cortiça saltou para as pá-
ginas dos jornais portugueses. O contributo de José Mou-
rinho na defesa da cortiça portuguesa é o grande respon-
sável pelo boom de notícias atingido no mês de Março.

Dados económicos
sobre empresas
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Gráfico 3
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Cortiça nos media

m  a r t i g o
p u b l i c a d o
recentemente

na revista  “Cozinha
Tradicional” revela os
benefícios que o uso de
rolhas de cortiça traz para
a saúde.
A notícia relata que um
simples gesto, como usar
uma rolha de cortiça,
pode “poupar anos de
vida”, este facto é revelado
pelos investigadores da
Unidade de Tecnologia da
Cortiça do Instituto
Nacional de Engenharia
Tecnologia e Investigação.
O s  i n v e s t i g a d o r e s
defendem que o contacto
da cortiça com o vinho
provoca uma reacção
antioxidante, este con-
tacto produz um com-
posto químico, a Acutís-
sima A, que funciona
como um antitumural
cerca de 250 vezes mais
forte, que um dos mais
r e c o r r e n t e s  m e d i -
c a m e n t o s  a n t i c a n -
cerígenos usados do mer-
cado.
Além destas mais valias
para a saúde, este artigo
destaca as propriedades
salutares que a cortiça
traz ao vinho, dando-lhe
“uma degustação bem
mais acentuada”.
O artigo deixa alerta ainda
para quem tem por hábito
usar vedantes sintéticos
voltar às origens e usar
rolhas de cortiça “as
rolhas de cortiça per-
mitem que saboreie a sua
bebida como ela foi
produzida, com todas as
suas características e
elementos de conservação
e, acima de tudo, mantém
a sua saúde em alta!”.

In, Cozinha Tradicional,
Abril 2006

U A cortiça é a forte ten-
dência para o calçado na
primavera de 2006.
Primeiro uma notícia
publicada pelo jornal The
Independent, que revela
que o lendário guitarrista
Carlos Santana criou uma
linha de sapatos femininos
e que vai utilizar cortiça
nas suas criações.
A não menos consagrada
designer inglesa Alice
T e m p e r l e y  t a m b é m
desenhou uma linha de
sandálias, para a nova
colecção da Alaia, nas
quais usa cortiça para as
plataformas dos saltos.
O consagrado estilista
O s c a r  d e  l a  R e n t a
apresentou igualmente a
sua nova colecção de
sandálias com plataformas
em cortiça. A revista
inglesa Town & Country
considera-as como umas
das peças indispensáveis
para quem quer estar na
moda nesta Primavera.

In, Town & Country,
Março 2006
In, The Independent,
Fevereiro 2006
In, In Style UK, Abril,
2006

“Quem o viu e quem o vê”
é o título de um artigo
publicado na revista
Negócios & Lifestyle, sobre
o Alentejo e a cortiça que
lá é produzida - que faz de
Portugal líder mundial da
exportação deste produto
- e que marca presença nas
missões espaciais.
A cortiça extraída dos
inúmeros sobreiros que
recortam a paisagem alen-
tejana “já está em Marte”,
numa missão espacial para
e x p l o r a r  o  p l a n e t a
vermelho, uma parceria da
Agência Espacial Europeia
e da EADS Astrium

realizada em 2003.
A missão Mars Express
enviou a sonda espacial
Beagle  2,  a  cort iça
alentejana fez parte da
composição do Noarcat-
Liege, material destinado
a funcionar como escudo
térmico e resistir  a
t e m p e r a t u r a s  q u e
rondavam os 2000 º C.
Foram desencadeados 60
voos-teste para avaliar o
desempenho da cortiça e
segundo a NASA “a cortiça
garante a  adequada
protecção térmica a longo
prazo”.
Contudo, a aplicação deste
material  à indústria
aeronáutica não é assim
tão simples, a corticeira
Amorim desenvolveu
i n ú m e r o s  p r o j e c t o s
técnicos para assegurar a
fiabilidade da cortiça. A
corticeira já participou
igualmente na construção
dos scout rockets e do
Delta IV, um foguetão
desenvolvido pela Boeing.
A cortiça foi igualmente
utilizada na construção do
vaivém americano Space
Shuttle.
Um testemunho que
atesta a versatilidade da
cortiça para ser utilizada
n a s  m a i s  d i v e r s a s
aplicações.

In, Negócios & Lifestyle,
Fevereiro 2006

 De Galveias, Ponte de Sôr,
chega o exemplo de como
uma das freguesias menos
p o p u l o s a s  d o  p a í s
consegue ser simulta-
neamente a mais rica.
O artigo publicado na Ed.
Pessoas, Ideias e Negócios
narra a história da aldeia
de Galveias, cuja Junta de
Freguesia dispõe, no seu
orçamento anual, de 3300
euros por habitante. Esta

quantia provém substan-
cialmente de “receitas
próprias e de mérito
partilhado”. Esta aldeia
alentejana vive como se
de uma aldeia comuni-
tária se tratasse, uma vez
que a Junta de Freguesia
emprega 130 pessoas e faz
a gestão directa de 3600
hectares de terra. É da
terra que advém grande
parte dos lucros, a Junta
de Freguesia faz a gestão
de 3600 hectares de terra,
que produzem azeite,
vinho, produtos hortícolas
e carne.
Apesar  de todos os
entraves impostos pelo
estatuto de autarquia, a
Junta de Freguesia de
G a l v e i a s  c o n s e g u e
exportar  cor t iça .  A
cortiça, ou “o ouro do
Alentejo”, é principal
fonte de rendimento da
junta, cuja produção
média anual é de cerca
de 450 toneladas. Em
2 0 0 5  a  a u t a r q u i a
exportou 10 por cento da
produção, a cortiça foi
vendida a i tal ianos,
através de anúncios
colocados nos jornais.
Com os rendimentos
provenientes da expor-
tação a autarquia já
alcatroou uma estrada de
quatro quilómetros e
conseguiu o investi-
mento necessário para a
construção das piscinas.
O presidente da junta de
Galveias, António Delga-
dinho, orgulha-se pela
confiança que a popul-
ação deposita nele e
revela que o segredo para
o sucesso de uma fre-
guesia é “trabalhar”, não
tendo dúvidas que a sua
junta de freguesia “é uma
grande empresa”.

In, Ed. Pessoas, Ideias e
Negócios, 2005

“Se você não vai ao
sobreiro, traga o sobreiro
até si” esta é a proposta de
design da revista Visão.
Ao jeito de “quem não tem
cão, caça com gato” o
artigo sugere que “quem
não tem árvore, tem
cortiça” e deste modo
sugere a compra de peças
de mobiliário fabricadas
em cortiça.
Após o lançamento de
acessórios e malas, a já
célebre Pelcor decidiu
remodelar os ambientes
d o m é s t i c o s  c o m  o
lançamento da colecção
Ambientes. Esta colecção
destinada à casa sugere
p u f s ,  b a n q u e t a s  e
candeeiros, todos em
cortiça.
Sugestões de cortiça para
quem quer tirar o máximo
proveito do ambiente da
sua casa.

In, Visão, Abril de 2006

“Do sobreiro à pele da
cortiça” é o título de uma
reportagem sobre uma loja
que vende produtos de
cortiça. A SobreiArte,
situada no fórum Picoas,
em Lisboa, é um espaço
que nos transporta para o
Alentejo através de “um
misto  de  comérc io ,
decoração e suportes
didácticos”. O artigo realça
o facto de esta loja não ser
“uma feira de artesanato,
mas um negócio altamente
estruturado e estimu-
lante.” Com design e bom
gosto é possível encontrar
na SobreiArte peças de
vestuário, marroquinaria,
decoração, entre muitos
outros. O cliente é recebido
à porta por um sobreiro
bonsai!

I n ,  D i n h e i r o  s . a . ,
Fevereiro 2006

A moda dita que as tendências para este ano passam pela cortiça, seja em roupa, calçado ou
mobiliário para casa. A cortiça revela-se ainda como um excelente medicamento na prevenção

de doenças degenerativas e cardiovasculares. Para além de tudo isto, a cortiça ainda marca
presença nas missões a Marte.

media internacional



mercado

Apesar do volume de ex-
portações estar pratica-
mente equilibrado nestes
dois últimos anos, o valor
das exportações, sofreu
uma quebra que ronda os
1,2 milhões de euros. De
assinalar que o volume de
exportações tem verificado
uma subida constante
desde 2002 – o pior ano
nas exportações para a
Áustria nos últimos cinco
anos - , apesar de o valor

egundo dados
provisórios do
INE (Instituto

Nacional de Estatística)
para os anos de 2004 e
2005, o valor das expor-
tações de cortiça para o
mercado austríaco está a
diminuir (10,4 e 9,3 por
cento respectivamente), ao
passo que o volume de ex-
portações regista uma li-
geira subida (20,4 e 0,5
por cento respectivamente).

14

em euros ter vindo tenden-
cialmente a diminuir. Na
verdade, verificou-se uma
subida de 13,3 milhões de
euros em 2002 para 14,4
milhões de euros em 2003
e uma quebra de cerca de
1,5 milhões de euros em
relação ao ano de 2004
(gráfico 1 e 2).
Os produtos importados
pela Áustria que registam
maior valor são a cortiça
aglomerada e suas obras,

que se traduzem nos pavi-
mentos, revestimentos e
isolamentos, que registaram
em 2005 o valor de 7,3
milhões de euros e 34,7
toneladas, seguido pelas
obras de cortiça natural com
4,2 milhões de euros (2,3
toneladas) (gráfico 3 e 4).
No que toca à classe de pro-
dutos da cortiça aglomerada
e suas obras, a preferência
do mercado austríaco vai
para os cubos, blocos e fol-

Exportações para a Áustria
descem em valor

has de cortiça com e sem
aglutinantes, o que cor-
responde a 56 e 31 por cento
deste negócio em valor e 45
e 50 em volume, respectiva-
mente (gráfico 5 e 6).
De destacar, ainda, que a
Áustria ocupa a 13ª posição
no ranking dos países im-
portadores de cortiça a-
bsorvendo em 2004, 1,4
por cento das exportações
portuguesas em valor e 2,5
em volume.

Icep Portugal - Handelsdelegation -
Touristitkzentrum
Opernring 1 / Stiege R/ 2. OG
A-1010 WIEN
Tel.: + 43 15 85 44 50 / 9
Fax: + 4315 85 44 45
Email: icepvie@icepvie.co.at

EMBAIXADA DA ÁUSTRIA
Av. Infante Santo 43-4
1399-046 Lisboa
Tel: +351 213 943 900
Fax: +351 213 958 224
EMail: lissabon-ob@bmaa.gv.at
Web: www.bmaa.gv.at

CONSULADO DA ÁUSTRIA NO
PORTO
Praça do Bom Sucesso 123-137
8º andar, sala 803 (Edifício Península)
4150-146 Porto
Tel: +351 226 053 000
Fax: +351 226 053 002
EMail: austriaconsul@mail.telepac.pt

Austrian Trade
Embaixada da Áustria - O Conselheiro
Comercial
Rua Rodrigues Sampaio 18-5
P-1169-027 Lisboa
Tel: +351 21 3171010
Fax: +351 21 3171019
E-Mail: lissabon@austriantrade.org
Web: www.austriantrade.org

Contactos de interesses:

Evolução das exportações de cortiça para a Áustria em volume
Gráfico 2

Fonte: APCOR  Ano: 2006
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Empresas deram nota
positiva

As empresas nacionais
presentes na MosBuild
2006 fazem um balanço
positivo da sua partici-
pação na feira, algumas
das empresas afirmaram
já ter tido experiências an-
teriores com o mercado
russo e que já realizam
exportações habituais para
a Rússia.
Em relação às dificuldades
encontradas, os partici-
pantes apontam a língua
e a burocracia como os
maiores entraves, apesar
de, algumas empresas,
referirem também a forte
concorrência no sector.
Quanto aos resultados al-
cançados, os participantes
referem que o mais signi-
ficativo foi o alargamento
de contactos, a prospecção
de mercado e os contactos
com possíveis agentes. De
ressalvar, todas as empre-
sas presentes estabelece-
ram contactos durante a
feira. Importa referir
igualmente que, duas em-
presas efectuaram negó-
cios concretos.
Relativamente aos mate-

De assinalar que o sector
da construção russo con-
grega mais de 140 mil
entidades e empresas in-
dustriais, além de 10 mil
gabinetes de estudo e
projecto, possuindo dife-
rentes formas de pro-
priedade, que em 2004
levaram a cabo a cons-
trução de uma área total
de 26 161 km2, corres-
pondendo a um acrésci-
mo de 103,6 por cento
em relação a 2003. A
procura na área da con-
strução e recuperação de
habitações por parte dos
particulares tem sido ele-
vada e tudo indica que
assim permanecerá nos
próximos anos. Em 2005
o volume de vendas das
empresas que comercia-
lizam materiais de cons-
trução subiu, em média,
de 25 a 30 por cento.
Este crescimento regis-
tou-se quer na área de
construção de novos pré-
dios, quer no mercado
secundário de recupe-
ração de habitações ou,
ainda, no segmento de
modernização de es-
critórios e áreas comer-
ciais.

riais de construção e à sua
adequação em termos de
qualidade, design, preço e
embalagem, a opinião dos
empresários é de que os
produtos se ajustam bem
ao mercado russo.
Os representantes nacio-
nais admitiram que os ob-
jectivos da feira haviam
sido cumpridos e reforça-
ram o intento de futuras
participações em acções
no mercado russo, nomea-
damente através de futu-
ras deslocações ao país,
nos próximos meses, para
estabelecer uma rede de
distribuição e envio de
amostras e dos produtos.
Com uma avaliação global
bastante satisfatória da
participação portuguesa
no evento, a possibilidade
de voltar a integrar na
MosBuild, é vista com
agrado pela maioria das
empresas, que demons-
traram vontade de voltar
a participar nas próximas
edições do certame.

Parceria na FMC II

A organização da Feira
Mosbuild esteve a carga
da Associação Portuguesa

de Cortiça (Apcor), uma
das associações que inte-
gra esta parceria, junta-
mente com a Associação
dos Industriais Metalúrgi-
cos, Metalomecânicos e
Afins de Portugal (AIM-
MAP), Associação das
Industrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal
(AIMMP), Associação Por-
tuguesa da Indústria de
Cerâmica (APICER) e a
Associação Portuguesa dos
Industriais de Mármore,
Granito e Ramos Afins
(ASSIMAGRA) e o ICEP
Portugal.
Note-se que a promoção
destes produtos nos prin-
cipais mercados de expor-
tação é cada vez mais in-
dispensável, uma vez que
os sectores representativos
desta parceria assumem
um lugar de destaque no
panorama nacional, uma
vez que em 2003 regista-
ram uma exportação de
mais de 1,3 mil milhões de
euros, o que representa
cinco por cento das expor-
tações totais portuguesas,
tendo cada sector da fileira
contribuído entre dez a 30
por cento para o valor total
d e s s a s  e x p o r t a ç õ e s .

Fileira dos materiais de construção
na Rússia

p r o g r a m a
F i l e i r a  d o s
Materiais de

Construção (FMC) II, que
reúne em parceria o ICEP
Portugal e as associações
representativas da cortiça,
cerâmica, madeira, metal
e rochas ornamentais, le-
vou de 04 a 07 de Abril,
10 empresas destes sec-
tores a Moscovo, Rússia,
à feira Mosbuild.
A presença neste certame
permitiu às empresas
desta fileira reforçar a sua
influência neste mercado,
assim como estabelecer
novos contactos e relações
comerciais. O mercado da
construção russa e, conse-
quentemente, o mercado
dos materiais de cons-
trução para este país estão
a crescer e, por isso, tor-
na-se fundamental uma
aposta dos produtos por-
tugueses neste segmento.
A dimensão em valor do
mercado russo de mate-
riais de construção ronda
os sete mil milhões de
dólares – 5,8 milhões de
euros (dos quais 1,5 mil
milhões de dólares – 1,2
milhões de euros - cabem
a Moscovo), sendo que a
importação de materiais
para revestimentos e
pavimentos situa-se entre
40 e 50 por cento.
Registe-se que o mercado
russo para os materiais de
construção tem vindo a
crescer a um ritmo cons-
tante, cerca de 10 a 15 por
cento ao ano, em con-
sonância com o cresci-
mento da classe média
emergente e da procura
efectuada pela indústria
da construção. Um cresci-
mento que, num futuro
próximo, continuará a
marcar um ritmo semel-
hante. A este crescimento
está aliado o aumento do
investimento estrangeiro
na Rússia que têm tido co-
mo resultado directo um
reforço da economia e do
aumento da procura por
produtos de qualidade.

O

15

notícias

Stand da Fileira dos Materiais de Construção na Rússia
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ponderada em função do
tempo de exposição, con-
siderando um dia de tra-
balho de 8 horas e uma se-
mana de 40 horas. Os
potenciais riscos de ex-
posição estão representa-
dos na tabela 1.
Como não existe legislação
portuguesa específica actu-
alizada sobre os valores
limite de exposição, segui-
ram-se as recomendações
da American Conference
of Governmental Indus-
trial Hygienists. (Tabela 2)
Os resultados dos inquéri-

tos, ministrados aos trabal-
hadores, sobre o seu esta-
do de saúde revelaram que
todos apresentam sin-
tomatologia ao nível das
vias aéreas superiores, in-
feriores, ou acção irritativa,

Instituto para a
Segurança Hi-
giene e Saúde

no Trabalho apresentou
em livro as conclusões do
estudo  “Riscos para a
Saúde na Indústria da
Cortiça” que foi concluído
em 2001. O objectivo desta
investigação prende-se
com a necessidade, pre-
mente, de avaliação dos
riscos profissionais do sec-
tor industrial da cortiça.
Foi feita uma avaliação de
47 unidades industriais de
cortiça e a caracterização
dos riscos para a saúde
inerentes à actividade.
Portugal é líder na pro-
dução, transformação e ex-
portação de cortiça, por is-
so é fundamental a inves-
tigação e o desenvolvi-
mento tecnológico do sec-
tor.
A indústria da cortiça tem
um grande impacto econó-
mico no país e grande in-
fluência na vida económi-
co, social e ambiental do
concelho de Santa Maria
da Feira. Segundo o estu-
do, dos 15 000 traba-
lhadores afectos ao sector,
11 000 encontram-se neste
concelho.
O produto mais exportado
é a rolha que representa
cerca de 68 por cento da
indústria, o sector vinícola
continua, por isso, a ser o
grande consumidor de
produtos nesta indústria.

A suberose - doença
profissional

A exposição a poeiras de
cortiça está associada a
uma doença profissional
designada de suberose. A

estudos
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Estudo desenvolvido pelo Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no trabalho

Riscos para a Saúde na
 Indústria da Cortiça

suberose é uma doença res-
piratória, que pode surgir
nos trabalhadores da
indústria da cortiça, após
uma exposição mais ou
menos prolongada à poeira.
Esta doença foi pela pri-
meira vez descrita por Lo-
po Cancella , após o desen-
vo lv imento  de  uma
investigação em duas fá-
bricas.
Segundo o investigador, a
doença está associada a
uma “sintomatologia sub-
jectiva” encontrando-se ca-
sos agudos e crónicos. Os
casos agudos relacionam-
se com indivíduos expos-
tos pela primeira vez - os
sintomas são irritação na-
sal, espirros, rinorreia,
tosse e expectoração, sen-
do que estes tendem a de-
saparecer se o indivíduo
deixar de estar em contac-
to com este ambiente e são
muitas vezes associados a
uma simples constipação.
Nos casos crónicos, em tra-
balhadores expostos ao
longo do tempo, a baixas
concentrações, os sinto-
mas relacionam-se com
tosse, expectoração e disp-
neia.
O estudo começou por fi-
xar a sua amostra em 1750
trabalhadores e avaliar o
seu estado de saúde a-
través de um questionário
ministrado a cada um de-
les.
A maioria dos postos de
trabalho na indústria da
cortiça é de carácter per-
manente, deste modo a ex-
posição diária dos trabal-
hadores coincide com o
nível de poluente utilizado.
A exposição foi definida
pela concentração média

O

A suberose é a principal doença dos trabalhadores da indústria de cortiça. Esta é a principal
conclusão de um estudo desenvolvido pelo Instituto para a Segurança Higiene e Saúde no

trabalho que aconselha algumas alterações nas empresas, nomeadamente, na área de trituração,
onde é necessário fazer uma revisão de todas as tarefas e implementar regras para que esta

operação seja feita em locais espaçosos e sistemas fechados.

30%

40%
30%

Vias Aéreas Superiores Irritação de Olhos/Mucosas Vias Aéreas Interiores

Gráfico 1 - 40 % dos trabalhadores apresentam sintomatologia a nível das vias aéreas superiores.

Tabela 1 - Potenciais Riscos para a Saúde, por Local de Trabalho e Materiais Usados.

Local Materiais Riscos Potenciais

Preparação da Cortiça

Cozedura

Fabrico de Rolha
Ou
Produção de Discos

Tratamento Químico
Cozedura

Colmatagem

Escolha

Tratamento Final
Marcação (Tinta/Fogo)

Tratamento de Superfície
Embalagem (Amb. Estéril)

Trituração

Extrusão de Bastões
Moldagem de Blocos

Acabamentos
Corte dos Bastões
Colagem de  Discos
Laminagem de Blocos

Rectificação de Placas

Cortiça natural

Cortiça natural cozida

Rolhas/discos – soda cáustica  –
– amónia – peróxido
de hidrogénio  – água

Rolhas – solventes
(hidrocarbonetos alifáticos) –
– pó de cortiça

Rolhas/discos

Rolhas

Silicone e parafina
Dióxido de enxofre

Aparas, desperdícios e refugos
de cortiça

Granulado de cortiça
Colas de poliuretano
Latex

Bastões, discos, colas,
placas de aglomerado,
tintas, verniz

Químico (empoeiramento)
e Biológico (fungos/bactérias
Físico (condições térmica)

Químico (empoeiramento)
e Biológico (fungos/bactérias
Físico (ruído)

Químico (empoeiramento)
produtos oxidantes)

Químico (empoeiramento)
solventes

Químico (empoeiramento)

Químico (empoeiramento) CO,
CO2 vapores orgânicos, SO2)

Químico (empoeiramento)
e Biológico (fungos/bactérias
Físico (ruído)

Químico (empoeiramento, TDI)
Físico (ruído)

Químico (empoeiramento, solventes)
Físico (ruído)

independentemente da
área de trabalho, conforme
demonstrado na tabela 3.
A percentagem de pessoas
com alterações da saúde ao
nível das vias aéreas supe-
riores é a mais elevada,
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Sintoma Inquirido Respostas Positivas (n) Prevalência (%)

612

435
184
260
817

460
285
623
614
394
163
144
344

38,9

27,7
11,7
16,6
52

29,3
18,1
39,7
39,1
25,1
10,4
9,2
21,9

Acção Irritativa
– Olhos irritados, vermelhos

ou c/picadas

–Irritação das mucosas
–Rouquidão
Vias Aéreas  Superiores

–Nariz entupido
–Pingo
–Espirros
Vias  Aéreas  Inferiores
– Tosse
–Pieira
– Dispneia
– Expectoração

Tabela 3 - Sintomatologia apresentada pelos trabalhadores.

Substâncias VLE-MP (pprn) VLE-CM (pprn) Efeitos, Acção

Acetato de Etilo

Amoníaco

Dióxido de Carbono

Dióxido de Enxofre

Ciclohexano

N-Hexano (P)

Hidróxido de Sódio

Isómeros de Hexano

Monóxido de Carbono

Peróxido de Hidrogénio

Poeiras Totais

2,4-Tolueno diisocianato (P)

400

25

5 000

2

200

50

500

25

1

10

0,005

–

–

35

30.000

5

400

–

1.000

–

–

–

0,02

C 1,2

Irritação

Irritação

Asfixiante

Irritação

Irritação

Neuropatia, sist. nervoso
central, irritação

Irritação

Sist. nervoso central, irritação

Anoxia, sist. cardiovascular,
sist. nervoso central

Irritação, edema pulmonar,
sist. nervoso central

Aparelho respiratório

Irritação, sensibilização
(sensitive)

Tabela 2 -Valores de exposição fixados pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
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Gráfico 2 - Nível de poeiras totais de cortiça no ambiente de trabalho.

conforme atesta o gráfico
1. De referir que a sintoma-
tologia não foi clinicamente
comprovada, ao contrário
da investigação realizada
por Lopo Cancella.
Em cada uma das áreas de
trabalho foi determinada
a existência da sintomato-
logia apresentada. A
prevalência mais elevada
verificou-se na área da
“preparação da cortiça”,
resultado que se pode re-
lacionar com o facto de a
cortiça ser manipulada
crua.
A maioria das empresas es-
tá instalada em edifícios do
tipo industrial, mas ainda
subsistem “indústrias
caseiras”. No início do es-
tudo, metade das empresas
da amostra mostrava de-
ficiências no cumprimento
das normas estabelecidas
pelo Regulamento Geral de
Segurança e Higiene do
Trabalho nos Estabeleci-
m e n t o s  I n d u s t r i a i s .
De notar que, durante a
realização deste estudo se
verificou a implementação
de várias medidas de hi-
giene e segurança, incluin-
do medidas de organização
do trabalho e gestão do es-
paço, por parte de algumas
empresas. Estas mudanças
relacionam-se directa-
mente com um projecto do
sector rolheiro, que obriga-
va as empresas a padrões
elevados de qualidade e
grandes exigências do
produto, obrigando-as a
f a z e r e m  a d a p t a ç õ e s
necessárias. Os resultados
das avaliações ambientais
apontam para a existência
de trabalhadores em risco
de exposição a poeiras de
cortiça, apenas nas áreas
de produção de granulado,
uma vez que nos outros
postos de trabalhos os va-
lores limite de exposição
nunca são ultrapassados
(ver gráfico 2).
Em grande parte dos locais
onde são manipulados
produtos químicos existem
também postos de trabalho
em risco de exposição a va-
pores orgânicos e inorgâni-
cos, causados por práticas

de trabalho deficientes e
pela inexistência ou má
concepção dos meios de
prevenção. Contudo, me-
nos de 3 por cento dos tra-
balhadores está exposto a
valores superiores ao limi-
te.
As conclusões do estudo
sugerem que se façam algu-
mas alterações nas empre-
sas, nomeadamente, na
área de trituração, onde é
necessário fazer uma re-
visão de todas as tarefas e
implementar regras para
que esta operação seja feita
em locais espaçosos e siste-
mas fechados. Nas áreas
de tratamento “químico de
rolha” ou “aplicação de tin-
tas e vernizes” requerem
especial atenção por parte
das indústrias, não só em
relação aos efeitos na
saúde, mas também, em
relação ao impacto no am-
biente exterior.
Os autores do estudo su-
gerem ainda que se subs-
tituam as colas usadas, no
processo de colmatagem,
por outras de base aquosa,
medida já implementada
por algumas empresas.
Relativamente à limpeza
dos locais, as unidades in-
dustriais devem deixar de
usar as vassouras e o ar
comprimido, meios desa-
justados, e adoptar equipa-
mentos de aspiração. Os
trabalhadores da área de
preparação da cortiça, de-
vem adoptar meios de pro-
tecção individual, como o
uso de máscara.
O sector da cortiça é o prin-
cipal empregador do con-
celho de Santa Maria da
Feira, por isso as empresas
d e v e m  r e f o r ç a r  a s
condições de higiene e
saúde, bem como, ter em
conta as emissões para o
exterior.
O estudo está disponível
na APCOR, podendo ser
consultado por quem o
desejar, e faz parte de uma
colecção de livros sectoriais
lançados pelos Ministérios
da Saúde e do Trabalho e
da Solidariedade Social em
parceria com diversas enti-
dades públicas e privadas.



pag18.fh10 21.07.06 13:05 Page 1 

Bernardino Ferreira produz 50 milhões de rolhas/ano

nos seminários e encon-
tros promovidos, mas o
tempo que dispenso para
a fábrica é praticamente
total. Gosto de acompan-
har os trabalhadores nas
suas tarefas e, por isso, ra-
ramente me ausento”, ex-
plica o empresário. No en-
tanto confessa: “leio
sempre o jornal da asso-
ciação que considero um
excelente veículo de infor-
mação sobre o sector. Es-
tou sempre atento ao que
se passa em Portugal e no
mundo, e que influencia o
sector, e sei que a APCOR
está a fazer um bom tra-
balho para defender os
nossos interesses”.

“A estabilização do preço
da matéria-prima na
floresta, facto que se desta-
cou nos últimos anos, foi
também um forte factor
para a conquista dos mer-
cados. As flutuações que
existiam antes impediam-
-nos de gerir bem o nosso
negócio”, conclui.

Um associado atento

Bernardino Ferreira la-
menta não poder partici-
par mais nas actividades
da APCOR, mas revela ser
um associado atento a tudo
o que é veiculado pela as-
sociação. “Eu gostava de
poder estar mais presente

“A qualidade é o nosso lema”
om a origem na
empresa em
nome indivi-

dual de Manuel Ferreira
Júnior, fundada em 1950,
a Bernardino & Ferreira
S.A. é uma empresa de ca-
riz familiar que tem passa-
do de geração em geração.
Manuel Ferreira e a sua
esposa fizeram nascer este
património no rés-do-chão
de sua casa na Rua da Rel-
va, em Santa Maria de La-
mas, e passaram o tes-
temunho aos seus cinco fi-
lhos, actuais administra-
dores da empresa. Por esta
altura, a empresa laborava
apenas com três traba-
lhadores mais os proprie-
tários, mas com o evoluir
do negócio sentiu-se a ne-
cessidade de crescer em
espaço e em dimensão.
Foi, então, que Manuel
Ferreira comprou os ter-
renos contíguos à sua casa
e alargou a empresa. Ac-
t u a l m e n t e  e s t a s
instalações ainda são usa-
das para armazenamento
de prancha e para a coze-
dura da cortiça.
Alguns anos mais tarde,
em 1985, dois dos irmãos,
Bernardino e Celeste, fize-
ram uma sociedade, trans-
formando a Manuel Fer-
reira Júnior na Bernardino
& Ferreira, Lda. Por esta
altura a empresa contava
já com 30 trabalhadores.
No entanto, como conta o
actual gerente Bernardino
Ferreira “a empresa neces-
s i t a v a  d e  m e l h o r e s
condições de laboração
que assegurassem as cres-
centes exigências dos
mercados” e, por isso,
“adquirimos uma empresa
em falência, a IPC, e a-
través de um processo de
fusão, nasceu a actual Ber-
nardino & Ferreira S.A.”
Neste processo de fusão,
que decorreu em 2002, o
gerente incorporou na sua

empresa os trabalhadores
da IPC, fazendo, assim, um
total de 54 trabalhares que
continuam na mesma até
hoje. E Bernardino Ferrei-
ra explica porque: “eu pri-
vilegio a elaboração o mais
manual possível da rolha
de cortiça natural, recor-
rendo a brocagem e esco-
lha manual”. E acrescenta:
“considero que as máqui-
nas são um excelente
avanço do sector, mas pre-
firo um trabalho mais ri-
goroso e pormenorizado
que a maquinaria ainda
não consegue. É uma pers-
pectiva de negócio, cada
empresário terá a sua co-
mo é lógico.”
Presentemente, a Ber-
nardino & Ferreira S.A.
possui cerca de 20 brocas
manuais que conduzem à
produção de 50 milhões de
rolhas naturais/ano. Os
principais mercados da
empresa são os EUA, a
França, a Espanha e ainda
alguma produção destina-
da à Suiça e à Áustria.
“Também já exportamos
para o Chile, mas quando
o dólar passou a ser mais
fraco que o Euro, os cli-
entes chilenos queriam
continuar a ter como
moeda de troca o dólar o
que nos trazia algum pre-
juízo para o negócio, por
isso preferimos abdicar
dele”, refere o gerente. O
mercado interno, princi-
palmente a venda a outras
empresas do sector, tam-
bém assume algum relevo
na empresa.
E como “a qualidade é o
lema da empresa, aderi-
mos em 2000 ao Código
Internacional das Práticas
Rolheiros e respectivo sis-
tema de certificação, o Sys-
tecode, pois consideramos
que as exigências propos-
tas disciplinam ainda mais
o nosso trabalho”, afirma
Bernardino Ferreira. E

acrescenta: “a qualidade é
que nos distingue no mer-
cado, é por este motivo que
mantenho os meus clientes
fiéis ao meu produto. Ofe-
reço-lhes o que eles preten-
dem, um vedante de ex-
celência para os seus vinhos”.
“Eu acredito num futuro
para a cortiça, mas só para
aqueles que produzirem
com qualidade. Os merca-
dos estão cada vez mais
exigentes e só quem se for
adaptando para cumprir as
exigências poderá sobrevi-
ver. Imposições não só ao
nível do produto, mas tam-
bém no que toca à higiene
e segurança no trabalho”,
diz convicto o gerente.
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Bernardino Ferreira, gerente da empresa

A empresa possui mais de 50 trabalhadores.
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Programa

Principais
actividades
em curso

Próximas
 actividades

CorkAcção POSE Formação PME

• Lançamento do concurso
para o desenvolvimento
das actividades previstas
no Caderno de Encargos e
que visam uma aplicação
informática integrada para
a APCOR (gestão interna
dos serviços e  criação de
um Portal do sector da
cortiça)

Campanha Internacional
da Cortiça II

• Encerramento da Edição 2004-2005
do programa com conclusão de todas
as actividades de consultoria e formação
e elaboração dos relatórios financeiros
de encerramento.

• Apresentação pública da campanha
no Reino Unido e em Portugal.
• Lançamento da campanha na Aus-
trália, com o web-site yestocork.com.au
e um anúncio nas principais revistas de
Sydney e Melbourne.
• Publicação de um publieditorial na
revista Santé nos Estados Unidos e
lançamento do site realcorkusa.com.
• Presença na Feira de Londres com “A
Call to recycle”.
• Primeiros anúncios de imprensa para
o consumidor e outdoors no Reino Unido.
• Lançamento do site realcork.org.

• Preparação dos cadernos
técnicos para a cortiça.
• Avaliação da presença na
feira Mosbuild às 10 empre-
sas participantes.

• Recepção e avaliação das
propostas.
Adjudicação e inicio da
implementação.

• Visitas de jornalistas e líderes de
opinião à fileira da cortiça.
• Preparação e ínicio das actividades
na Alemanha.
• Seminário “A closer look at closures”
nos EUA.
• Ínicio da actividade junto dos
retalhistas ingleses.

• Preparação dos cadernos
técnicos para a cortiça.
• Divulgação das actividades
às empresas, nomeada-
mente a Missão Empresarial
nos Países Bálticos.

Programas da APCOR em curso

• Desenvolvimento do tra-
balho de investigação pela
equipa do Inbiotec.

• Adjudicação dos pro-
jectos de investigação
sobre a interacção entre a
rolha de cortiça e o vinho
na evolução do vinho em
garrafa e a identificação
de factores de valorização
do vinho através do
engarrafamento com rolha
de cortiça.

Fileira dos Materiais
de Construção

• Inicio do programa para 2006 e que
contará com 34 empresas de cortiça.
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