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A maior campanha de comunicação para promover a cortiça e os seus produtos vai arrancar. As acções do programa 
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça –, orçado em 21 milhões de euros, foram apresentadas na APCOR aos seus 
associados e a outras entidades públicas e privadas. Actividades ajustadas a cada mercado e desenvolvidas por locais e 
para locais são os factores de destaque. 
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Feira Data Local Web-site

Domotex 
Middle East

10 a 12 de 
Maio

EAU www.domotex-middle-
east.com

Batimat 
Expovivienda

01 a 5 de 
Junho  

Argentina www.batev.com.ar/

PCBC 09 a 11 de 
Junho 

EUA www.pcbc.com/

China Building 18 a 20 de 
Junho 

China www.chinabuilding.org/
English/index.asp

Interbuild 17 a 21 de 
Junho 

Egipto www.interbuildegypt.com/

Feiras de Vinho

Feiras de Materiais de Construção
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Aposta na  
comunicação
Com o lançamento do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – a APCOR 
vê concretizado um objectivo altamente ambicioso na promoção dos produtos de 
cortiça nos principais mercados internacionais.
A aposta na comunicação e marketing encerra uma acção estratégica delineada 
pela Direcção da APCOR e que vai levar a cabo, nos próximos meses, um conjunto 
diferenciado de acções que colocarão a cortiça e os seus produtos em evidência, 
gerando uma imagem positiva e moderna de uma matéria-prima única pelas suas 
propriedades e eficácia de utilização.

A APCOR congratula-se, pois, com a aposta feita em termos da promoção e comunicação e 
acredita que o sector verá reunidas as condições de competitividade nos mercados internacio-
nais, indispensável para que se consiga retomar a linha de crescimento das exportações nacio-
nais que, como se sabe, foi interrompida num contexto recente de crise mundial.
Mas se o InterCork é, sobretudo, um projecto de futuro, não se pode deixar de assinalar que ele 
encerra, do mesmo modo, uma acção de continuidade ao trabalho iniciado pela associação no 
ano de 2000. Bem presente memória de todos, pode-se lembrar o projecto “CORK 2000” que 
decorreu de 2000 a 2001, bem como a “CIC – Campanha Internacional da Cortiça” que contou 
com três edições ao longo dos anos de 2001 a 2008.
A fundamentação destes projectos, à altura, encontrava um quadro justificativo de razões a 
saber: “As mudanças constantes ocorridas nos mercados, a necessidade crescente de informação 

sobre os produtos, a sua utilização, garantias e serviço pós-venda, a concorrência feroz ditada por 

produtos alternativos à cortiça e, sem dúvida, a necessidade de um novo tipo de relacionamento da 

indústria da cortiça com os mercados e os seus actores, justificam, obviamente o investimento em 

comunicação.”
Razões de ontem, mas que continuam válidas nos dias de hoje. Razões que motivam a reali-
zação do InterCork. Conforme se escreveu no editorial deste jornal de Setembro de 2006 mas 
referente à terceira fase da CIC, o InterCork continuará a missão de “dar continuidade ao esforço 

de comunicação da Fileira da Cortiça, difundindo os efeitos a toda a cadeia de valor; garantir as 

condições de sustentabilidade do sector junto dos mercados externos e, deste modo, fortalecer a ca-

pacidade exportadora da Indústria Portuguesa de Cortiça.”

A Direcção

Feira Data Local Web-site

VINTECH 2010 26 a 28 de 
Abril 

Espanha www.vintech.es

LIWSF 
– The London 
International 
Wine and 
Spirits Fair

18 a 20 de 
Maio 

Reino 
Unido

www.londonwinefair.com/

Vinexpo 
Asia-Pacific

25 a 27 de 
Maio 

China www.vinexpo.com/fr/index/

Iberwine 25 a 27 de 
Maio

Espanha www.iberwine.org/

Infowine 
Forum 2010

26 e 27 de 
Maio 

Portugal www.vinideas.pt/vinideas.asp

FICOR – Feira 
Internacional 
da Cortiça

29 a 30 Maio Portugal www.ficor-coruche.com/

Top Wine 
China

1 a 3 de 
Junho

China www.topwinechina.com

Shanghai 
International 
Wine & Spirits 
Fair

09 a 11 de 
Junho

China www.wineshanghai.com

Food & Wine 
Classic

18 a 20 de 
Junho

Estados 
Unidos da 
América

www.foodandwine.com/
classic-in-aspen/
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CAPA

21 Milhões de Euros para 
promover a cortiça

Mark – uma imagem com um sobreiro e com a 
palavra “cork” (cortiça) – de modo a gerar reco-
nhecimento e valor para a marca ‘Cork’; a criar 
um elemento que identifique os produtos de 
cortiça; e a possibilitar um fio condutor para 
toda a campanha.

Campanhas ajustadas a cada 
mercado

Com um orçamento total de 21 milhões de eu-
ros, o InterCork vai permitir o desenvolvimento 
de campanhas ajustadas e adequadas a cada 
mercado. Por isso, cada país definiu a sua es-
tratégia e agência, de modo a que seja uma 
campanha, por exemplo, de “americanos para 
americanos”.

Neste programa, que será a maior campanha 
de comunicação internacional desenvolvida 
até à data, pode-se destacar um conjun-
to de outras acções como: a criação de 12 
Gabinetes de Imprensa para informar sobre 
a cortiça; a presença nas redes sociais como 
Facebook, Twitter, Youtube, etc, com filmes vi-
rais em vários mercados; o desenvolvimento 
de um novo “look and feel” para o web-site 
da APCOR; a identificação, no Reino Unido, 
de Lord Puttnam - conselheiro ambiental do 
Governo Inglês e realizador de filmes como “A 
Missão” – como a voz da cortiça; o lançamento 
de uma campanha de publicidade, em Itália, 
que se irá centrar na mensagem: “Cortiça guar-
da todas as coisas boas”; e o estabelecimento 
de parcerias com as grandes superfícies, na 
Alemanha, Reino Unido, EUA, para realizar ac-
ções de promoção no ponto de venda.

A cortiça marcará, ainda, presença nas prin-
cipais feiras mundiais de vinho e decoração, 
estando previsto, ainda, organização de semi-
nários e workshops para os profissionais dos 
sectores e a visita de jornalistas e líderes de 
opinião a Portugal dos vários países, com um 
total que ascenderá a 250 profissionais.
Ao nível das Relações Públicas, todos os 12 
mercados contarão com equipas especializa-
das, num total de 25 profissionais, para orga-
nizar, gerir e implementar acções directas nos 
vários países. Como exemplo, um veículo “eco-
chic” vai percorrer quinze cidades nos Estados 
Unidos e Canadá com um Roadshow sobre os 
Materiais de Construção e Decoração; e a tra-
dicional “passadeira vermelha” será substituída 
em eventos mediáticos por uma “passadeira 
em cortiça”.
O InterCork assentará, ainda, no logo do Cork 

“Cortiça. Muitas vezes imitada, mas nunca igualada.” Esta é uma das muitas mensagens 
que vão começar a circular sobre a cortiça em todo o mundo, neste caso em França. O 
slogan fará parte do programa InterCork – Promoção Internacional da Cortiça - e que 
foi apresentado no dia 26 de Março, nas instalações da APCOR.

Camião vai percorrer 15 cidades dos EUA e Canadá

António Amorim, 
presidente da APCOR, 
explica o contexto 
do InterCork

Brochura Prestígio (acima) 
e folheto promocional 
(abaixo)
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CAPA

A promoção da rolha de cortiça contará com 
12,5 milhões de euros e chegará a países 
como França, Itália, Reino Unido, Alema-
nha e EUA. Os públicos-alvo a atingir são o 
consumidor, a grande distribuição (Hiper e 
supermercados), a indústria vinícola, os lí-
deres de opinião, organismos profissionais 
(escolas e associações de enólogos, escan-
ções, produtores vinícolas, etc.), media (vi-
nícola, lifestyle, turismo, gastronomia), dis-
tribuidores e importadores e universidades/
laboratórios.
No caso dos materiais de construção e deco-
ração, e com um orçamento de seis milhões 
de euros, a campanha chegará aos EUA e 
Canadá, Alemanha, Rússia, Japão, Bélgica, 
Holanda, China e Emirados Árabes Unidos e 
a públicos como arquitectos, engenheiros, 
designers, decoradores, retalhistas, importa-
dores e distribuidores, escolas técnicas, uni-
versidades, centros de design, consumidor 
final e media especializado.
Está, ainda, previsto um orçamento de 2,5 
milhões de euros para desenvolver acções 
transversais a todos os mercados como a 
criação e produção de suportes de informa-
ção e comunicação, a reformulação do sítio 
da APCOR, a elaboração de conteúdos e fo-
tografias que possam servir de base para as 
campanhas, assim como recolher e organizar 
toda a informação que será gerada durante 
a campanha.
Registe-se, ainda, que este projecto tem uma 
participação de 80 por cento do Compete, 
sendo que os restantes 20 por cento são finan-
ciados por fundos privados, essencialmente de 
associados da APCOR e de associações e em-
presas de cortiça nos diferentes mercados.

“Cortiça é uma indústria com 
futuro”

A sessão contou com a presença do ministro 
da Economia, da Inovação e Do Desenvolvi-
mento, Vieira da Silva, do secretário de Estado 
das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Pe-
dro Barreiro, do secretário de Estado Adjunto, 
da Indústria e do Desenvolvimento, Fernando 
Medina, do gestor do Compete - Programa 
Operacional Factores de Competitividade -, 

Nelson de Souza, e do presidente da APCOR, 
António Rios de Amorim.
Vieira da Silva aproveitou a ocasião para con-
tar como tinha nascido o projecto, com uma 
menção ao esforço do presidente da APCOR e 
do anterior ministro, Manuel Pinho, afirmando 
que o ministério “tem de estar empenhado 
em incentivar os sectores da economia que 
encerrem valores de futuro e a cortiça é uma 
indústria com futuro, pois reúne a tradição, a 
inovação e o desenvolvimento sustentável.” 
O presidente da APCOR, para além de enqua-
drar este projecto no contexto sectorial com 
uma menção para a diminuição das exporta-
ções, a subida dos concorrentes nas rolhas e 
a conquista do mercado da área dos materiais 
de construção, aproveitou para referir “o empe-
nhamento que as empresas nos vários merca-
dos têm demonstrado, assim como a equipa 
da APCOR e as associações locais.”
Com termino para Agosto de 2011, o InterCork 
tem como objectivos recuperar quota de mer-
cado na maioria dos mercados e conquistar 
novos clientes para a área dos materiais de 
construção e decoração. 

Novo visual 
do sítio da 

 APCOR

Publicidade em França segue 
uma linha disruptiva

Mercado 
vinícola com 
crescimento 
lento
De acordo com um recente relatório da Inter-
national Wine and Spirit Record (IWSR), o cresci-
mento nos mercados das bebidas espirituosas e 
vinhos irá registar uma quebra no crescimento 
até 2013.
Ao contrário do que se verificou entre 2003 e 
2008, período em que o sector das espirituosas 
registou globalmente um crescimento médio 
anual de 2,4 por cento, o IWSR antecipa entre 
2008 e 2013 uma subida de somente 0,4 por 
cento. Já para os vinhos, o IWSR refere que em 
vez do incremento de 1,4 por cento, o mercado 
deverá crescer apenas 0,6 por cento.
Nas espirituosas, a Índia deverá manter uma 
evolução positiva no mercado do whisky, en-
quanto o brandy deverá ultrapassar o rum até 
2013, tornando-se na segunda categoria de 
bebidas espirituosas. Também nos EUA, o rum 
deverá continuar a crescer, enquanto o brandy 
e whisky deverão manter-se estáveis.
O relatório da IWSR adianta que o whisky e o 
rum deverão ser as duas categorias a registar 
maiores evoluções nas respectivas quotas de 
mercado mundiais entre 2008 e 2013. Se no 
whisky, os dados antecipam um crescimento 
médio anual de 2,7 por cento, o relatório admi-
te que os seis maiores mercados de whisky de-
verão manter-se estáveis em termos de volume, 
salientando que a Espanha deverá cair de quar-
to para sexto mercado em troca com o Reino 
Unido que passará de sexto para quarto.
No caso dos EUA, a categoria que deverá regis-
tar maior evolução deverá ser a vodka, advertin-
do o IWSR, contudo, que este crescimento não 
será indefinido.
Já no caso do vinho, a França deverá parar a 
quebra que registou ao longo dos últimos anos, 
à medida que nos aproximamos de 2013, con-
sequência de este país ter sido menos afectado 
pela crise económica. No país vizinho, a análise 
do IWSR indica que Espanha tem um dos con-
sumos per capita mais baixos entre os principais 
países produtores de vinho e que os consumi-
dores mais jovens estão a entrar no vinho cada 
vez mais tarde. Mas, também aqui, a quebra 
deverá regredir à medida que o país entra em 
recuperação.
O mercado do vinho na China é apontado como 
o que deverá registar maiores crescimentos, 
bem como toda a região da Ásia/Pacífico que 
deverá continuar a ganhar quota de mercado à 
velha Europa.
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MERCADOS

Numa análise realizada às vendas dos 50 
vinhos de topo elaborada pela Information 
Resources, Inc. e divulgada na Wine Industry 
Insight, durante quatro semanas compreendi-
das entre Novembro e Dezembro de 2009, as 
marcas vedadas com cortiça mostraram um 
crescimento médio de volume de 9,9 por cento 
em comparação com o mesmo período do ano 
passado. Já as marcas com vedantes de plástico 
foram estáveis, com apenas mais 0,4 por cento 
do que o ano anterior, e as cápsulas de alumínio 
a demonstrar um decréscimo de 1,7 por cento 
(tabela 1).
As marcas vedadas com cortiça usufruem de 
uma vantagem de preço de $1.70 (€1,25) sobre 
garrafas equivalentes com vedantes alterna-
tivos. A receita por caixa foi 32 por cento mais 
para os vinhos vedados com cortiça do que a 
média dos vinhos vedados com plásticos e cáp-
sulas de alumínio (tabela 2).
Estas tendências foram mais evidentes quan-
do se seleccionou as marcas com facturação 
acima dos $75 (€54,97)/caixa. Nesta categoria, 
os vinhos vedados com cortiça registaram um 
crescimento de 9,3 por cento por volume em 
comparação com uma perda de 6,9 por cento 
para vinhos vedados com vedantes de plástico 
(tabela 3).
Estes dados não permitem chegar a um padrão, 
uma vez que existem vários factores envolvidos 
no crescimento ou declínio das vendas. No en-
tanto, pode-se observar que durante o ano de 
2009 este padrão manteve-se. Ao observar as 
marcas semelhantes em 4 semanas, 12 semanas, 
26 semanas e 52 semanas, nas Top 50 Marcas 
com receitas superiores a $75/caixa, verifica-se 
que a cortiça tem sempre mais vendas e os plás-
ticos menos. As marcas que utilizam vedantes 
de cortiça têm mostrado um forte crescimen-
to enquanto a média de marcas vedadas com 
alternativos têm mostrado fortes declínios em 
cada intervalo de medição (tabela 4).
Para obter o estudo original pode aceder a: 
http://wineindustryinsight.com/?p=6918 .

“Vinhos 
com cortiça 
ultrapassam 
alternativos”

Estudo nos EUA sobre o 
desempenho das vendas por tipo 
de vedante revela Tabela 1 - Comparação das vendas das Top 50

Marcas de Vinho de Mesa por vedante

Alterações no último Ano

Soma Receitas Volume

Rolha de Cortiça 19 9.1% 9.9%

Plásticos 20 1.7% 0.4%

Alumínio 5 3.2%  -1.7%

Outras embalagens 6 6.6%  -2.6%

Total 50 4.9% 1.5%

Fonte: Information Resources. Inc., Custom analysis by wine industry insight: 2009. 
Tratamento pelo Cork Quality Council Novembro2009

Tabela 2 - Comparação de vinhos vedados com cortiça, plásticos e alumínio
Top 50 Marcas de Vinho - 4 semanas a terminar a 12 Julho, 2009

Cortiça Alternativos Diferença % Diferença

Receitas/Caixa $85.02 (€62,31) $64.65 (€47,38) $20.37 (€14,93) 32.

Fonte: Information Resources. Inc., Custom analysis by wine industry insight: 2009. 
Tratamento pelo Cork Quality Council Novembro 2009

Tabela 3 - Comparação das Top 50 Marcas de Vinho de Mesa com Receitas >$75/caixa

Alteração no Último Ano

Soma Receitas Volume Receita/Caixa

Cortiça 15 8.0% 9.3% $112.02 (€82,10)

Plástico 12  -6.2% 6,90. $96.85 (€70,98)

Total 27 0.2% 0,20. $103,16 (€75,60)

Fonte: Information Resources. Inc., Custom analysis by wine industry insight: 2009. 
Tratamento por Cork Quality Council  Novembro 2009

Tabela 4 - Comparação das Top 50 Marcas de Vinho de Mesa com Receitas >$75/caixa

Alterações no Volume de Vendas no Último Ano

52 Semanas 26 Semanas 12 Semanas 4 Semanas

Cortiça 8.4% 8.9% 8.8% 9.3%

Plásticos  -2.9%  -3.7%  -6.4%  -6.9%

Total 1.7% 1.4%  -0.1%  -0.2%

Fonte: Information Resources. Inc., Custom analysis by wine industry insight: 2009. 
Tratamento por Cork Quality Council: Novembro 2009
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PROGRAMAS

Formação PME – um programa 
à medida das empresas

6ª edição já está a decorrer

O programa Formação PME (Pequenas e 
Médias Empresas), que a APCOR é entidade 
promotora desde 2003, vai já na 6ª edição. 
Com uma média de 25 empresas por edição, 
normalmente situadas mais no centro e nor-
te do país, o programa tem respondido às ex-
pectativas das empresas, a exemplificar pelo 
testemunho das que foram contactadas pelo 
Noticias APCOR (ver caixa) e que “recomendam 
o programa a outras” e “gostariam de voltar a 
participar.”  

O sucesso do programa, segundo José Carlos, 
coordenador da equipa de consultores do In-
feira – empresa que desenvolve as acções nas 
empresas – tem que ver com o facto do Forma-
ção PME ser “um programa à medida.” “O nosso 
objectivo é semear e plantar alguns conheci-
mentos e ideias que devem depois ser regados 
para crescer”, explica. “Nós vamos às empresas 
perceber as dificuldades, sugerir caminhos e 
estratégias de intervenção adequadas a cada 
uma delas individualmente” para que “passo a 
passo, se possa evoluir gradualmente.” 
Mas como não há “rosas sem espinhos”, o con-
sultor elenca alguns dos aspectos que é pos-
sível melhorar para que o programa responda 
cada vez melhor às necessidades das empre-
sas “a redução da carga burocrática inerente 
ao programa, nomeadamente ao nível da 
formação, pode ajudar a agilizar processos; a 
metodologia do programa nem sempre pos-
sibilitou a implementação das medidas mais 
necessárias ao bom desempenho da empresa, 
nomeadamente por limitação no número de 
horas de intervenção; pouca disponibilidade 
dos responsáveis para receber os consultores 
durante o período de laboração das empresas 
ou em períodos que culminam com o cumpri-
mento de obrigações legais e comerciais das 
empresas; limitações em resolver alguns pro-

blemas detectados devido ao facto de algu-
mas empresas possuírem instalações antigas 
e sem espaço disponível para crescer; a flexi-
bilidade temporal a que estas intervenções 
obrigaram e que dificultou, em alguns casos, 
um envolvimento alargado a níveis inferiores 
de responsabilidade.”
Ao nível dos aspectos positivos, José Carlos e 
a equipa de consultores identificaram ainda: 
“o programa permite às pequenas e médias 
empresas usufruir, sem custos, de apoios no 
âmbito da consultoria formativa, cruciais para 
a resolução de problemas e a detecção de no-
vas oportunidades essenciais ao seu contínuo 
crescimento e desenvolvimento; o modelo 
promovido é eficaz, na medida em que mui-
tos dos problemas detectados são dificilmente 
resolúveis autonomamente e internamente, 
dado o pouco tempo que resta aos empre-
sários e responsáveis das PME´s, sendo que 
o contributo que os consultores PME dão às 
empresas é crucial; a satisfação das empresas 
na obtenção dos diagnósticos e planos de 
medidas onde revêem a sua empresa e que 
fundamentam decisões de natureza estratégi-
ca; a concretização das medidas propostas, na 
maioria das vezes coroada de sucesso; a par-
tilha de experiências com outros empresários 
do sector da cortiça e, particularmente na pre-
sente edição, com empresários de outros dois 
sectores intimamente relacionados como é o 
caso do sector vitivinícola e tanoaria; a apren-
dizagem e reciclagem de conhecimentos em 
várias áreas cruciais para o desenvolvimento 
das PME´s como sejam os Recursos Humanos, 
a área Económico-Financeira, da Gestão da Pro-
dução e da vertente Comercial; o excelente tra-
balho de coordenação efectuado pela Unidade 
de Gestão do Programa, sempre expedita na res-
posta às questões que foram sendo colocadas e 
competente no seu trabalho de gerir de forma 
rigorosa uma equipa de grande dimensão, dis-
persa geograficamente e inserida em contextos 
de trabalho completamente diversos.”
De um ponto de vista geral o consultar salienta 
que “ a receptividade das empresas é muito boa, 
pois elas querem participar e indicam-nos outras 
empresas que também podem estar interessa-
das, até porque já ouviram falar do programa, 
numa espécie de publicidade ‘boca-a-boca’.”

Formação PME encerrou 
1ª fase com nota positiva

A 1ª fase do programa Formação PME (Peque-
nas e Médias Empresas) desenvolvida em 2009 
chegou a 32 empresas, sendo que puderam 

José Carlos, do Infeira, diz que um consultor
é um conselheiro

Suprecor colocou mais sinalização 
na empresa

Corkap apostou na separação dos 
processos dentro empresa
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PROGRAMAS

Jorge Pinto de Sá, Lda
Nº Trabalhadores: 60
Nº Horas Formação: 125
Nº Horas Consultadoria: 175 – 50 diagnóstico
Projecto Empresa: Semana da Alimentação
Interlocutor: Claudia Ferreira Costa, Directora de 
Qualidade

A empresa Jorge Pinto de Sá, Lda contou com 
sete medidas ao nível da consultadoria e que se 
centraram, essencialmente, na reformulação da 
imagem corporativa da empresa. Para além da 
remodelação do sítio da internet, o Formação 
PME permitiu a criação de uma imagem/marca 
por produto e uma revisão das fichas técnicas 
dos mesmos de modo a ir de encontro às ne-
cessidades dos clientes. “A nossa imagem saiu 
renovada e moderna, com informação mais 
ajustada aos nossos clientes ” refere a Directora 
de Qualidade, Claudia Ferreira Costa. 
No que toca à formação, foi possível desenvol-
ver seis acções de formação em várias áreas, 
desde “Sensibilização para as boas práticas de 
fabrico”, “Segurança na condução de empi-
lhadores”, “Francês”, “Introdução à informática”, 
“Análise sensorial” e “Primeiros socorros”. “Todas 
as áreas foram muito interessantes, pois col-
mataram lacunas existentes, quer ao nível do 
pessoal fabril, quer ao nível dos quadros”, refere 
Claudia Ferreira da Costa. E conclui: “o programa 
como um todo representou um grande valor 
acrescentado para a empresa e, por isso, reco-
mendaria a qualquer empresa.”

Soprecor, S.A.
Nº Trabalhadores: 29
Nº Horas Formação: 100
Nº Horas Consultadoria: 110 – 40 diagnóstico
Projecto Empresa: Semana da Higiene e Segu-
rança no Trabalho
Interlocutor: Vincent Dussaubat, Administrador

A empresa Soprecor S.A. contou com sete medi-
das ao nível da consultadoria e que se focaliza-
ram em: certificação florestal sustentável; deter-
minação da “Pegada de carbono”; monitorização 
e medição dos aspectos com impacto significa-
tivo no ambiente; implementação de recursos 
e meios de comunicação interna; organização 
do sector produtivo, avaliação da eficácia do 
sistema da qualidade e segurança alimentar, 
e enquadramento e instrução do processo de 
financiamento junto do Plano de Apoio à Indús-
tria da Cortiça. “Com estas medidas foi possível 
fazer um levantamento de toda a informação 
que é necessária para avançar com a certifica-
ção florestal ou determinar a ‘pegada de carbo-
no’ da nossa empresa. Assim teremos o trabalho 
extremamente facilitado numa segunda fase 
quando se avançar para esta certificação”, refere 
Vincent Dussaubat, Administrador. Destaca, ain-
da, o módulo de organização do sector produ-
tivo que permitiu à empresa identificar lugares 
a precisar de sinalização, por exemplo. Ao nível 
da formação, a empresa contou com três acti-

usufruir de quatro mil horas de consultado-
ria e quase três mil horas de formação, que 
se traduziram em acções de melhoria nas di-
versas áreas de gestão, tais como: Qualidade, 
Comercial/Marketing, Higiene e Segurança 
Alimentar, Higiene e Segurança no Trabalho, 
Protecção do Ambiente, Comportamental e 
Organizacional e Qualificação de Recursos 
Humanos.
Ao nível da consultadoria, as empresas recor-
rem a serviços em organização da estrutura, da 
produção e dos modos de trabalho; controlo 
de custos e do volume de vendas; marketing, 
imagem e publicidade; gestão e planeamento 
estratégico; gestão de stocks e organização de 
armazéns; condições de trabalho e preparação 
para a certificação da Qualidade e HACCP; me-
lhoria organizacional da empresa; técnicas de 
motivação/desempenho dos colaboradores, 
pela via da formação profissional nas empre-
sas; apoio técnico ao nível do cumprimento 
dos requisitos ambientais e de higiene, segu-
rança e saúde no trabalho; assistência técnica 
nas ferramentas de tecnologias de informação 
e comunicação; e na diminuição dos aciden-
tes de trabalho (relação directa com a partici-
pação nas acções de formação desenvolvidas 
ao nível da higiene e segurança no trabalho e 
protecção de pessoas e bens).
No que toca à formação, que abrangeu cerca 
de 600 formandos, destacam-se as seguintes 
temáticas: a higiene e segurança no trabalho, 
com especial ênfase na protecção de pes-
soas e bens; a qualidade; o Código Interna-
cional das Práticas Rolheiras; as línguas es-
trangeiras, como o inglês; as tecnologias de 
informação e comunicação e a comunicação 
interpessoal.
Neste momento, encontra-se em execução, e 
até ao final deste ano, a segunda fase do pro-
grama que chegará a 27 empresas, do norte 
e centro do país, e abrangendo três escalões 
pelo número de trabalhadores (sete empresas 
de 1 a 9 trabalhadores; 16 empresas de 10 a 49 
trabalhadores; e quatro empresas de 50 a 100 
trabalhadores).
De registar que o orçamento global do pro-
jecto, para as duas fases, é de cerca de um 
milhão de euros, financiados pelo Programa 
Operacional Potencial Humano (POPH), do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN).  
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) é a 
entidade gestora do programa Formação PME 
que, por sua vez, conta com um conjunto de 
promotores locais, entre os quais a APCOR, e 
que são os parceiros responsáveis pela imple-
mentação do programa. 

vidades: Relações interpessoais; sistema de 
gestão da qualidade e segurança alimentar 
e ISO14001. O administrador destaca a for-
mação das relações interpessoais uma vez 
que “o bem-estar dos colaboradores no seu 
local de trabalho influencia largamente a 
sua disposição e capacidade de laboração. 
Podemos fazer uma análise e ouvir as su-
gestões e opiniões das pessoas, o que trou-
xe algumas melhorias para a empresa.” 
“Penso que ter um olhar externo é sempre 
positivo, pois ajuda-nos a planear e a cum-
prir aquilo que planificamos. Estou satisfeito 
com o programa e vou aderir sempre que 
puder, pois podemos ter um bom trabalho 
e sem custos para a empresa”, refere o ad-
ministrador.

Corkap, Lda
Nº Trabalhadores: 11
Nº Horas Formação: 100
Nº Horas Consultadoria: 110 – 40 diagnóstico
Projecto Empresa: Semana da Higiene e Se-
gurança no Trabalho
Interlocutor: André Coelho, Sócio-gerente

A empresa Corkap, Lda contou com cinco 
medidas no âmbito da consultadoria e que se 
destinaram às seguintes actividades: remo-
delação dos instrumentos de promoção da 
imagem institucional; criação de fichas de 
produto; avaliação do sistema de gestão da 
qualidade; concepção de um quadro de ex-
posição dos principais defeitos das rolhas; e 
redefinição das boas práticas de segurança 
alimentar. A preparação da empresa para a 
certificação ao nível da qualidade é o factor 
que o sócio-gerente, André Coelho, destaca. 
“Tivemos que fazer algumas reformulações 
nas instalações da empresa, por exemplo, 
separar a matéria-prima dos produtos já tra-
tados, mas, deste modo, estamos já prontos 
para poder avançar com as certificações ex-
ternas”, refere. A Corkap ficou, também, agra-
dada com o contributo do programa para a 
reformulação da imagem da empresa: “pode-
mos reformular o site em várias línguas, fazer 
fichas de produtos para cada rolha, o que foi 
muito positivo.”
A formação chegou a quatro áreas de inte-
resse, a saber: análise sensorial; microbiolo-
gia; segurança na condução de empilhado-
res; e introdução à informática. Esta última 
foi a que suscitou mais interesse pelos co-
laboradores da empresa uma vez que agora 
“já estão familiarizados com os computado-
res e já não têm tanto receio de mexer nas 
máquinas com um cariz mais informático”, 
refere André Coelho.  
O sócio-gerente só lamenta que “agora tere-
mos de esperar mais três anos para poder vol-
tar a usufruir do programa, o que é uma pena.” 
E aconselha: “todas as empresas que possam 
fazê-lo não percam a oportunidade, pois o 
formação PME é, de facto, muito positivo.”

Nota: a selecção das empresas foi feita de um modo aleatório.

3 testemunhos do Formação PME
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FORMAÇÃO

Balanço da 
actividade do 
Cincork em 2009

No que concerne ao ano 2009, frequentaram 
o centro cerca de oito mil pessoas, em acções 
de formação e em processo de Reconhecimen-
to, Validação e Certificação de Competências 
(RVCC), perfazendo um total de 300 mil horas 
de volume de formação. Na verdade, temos vin-
do a assistir ao longo dos últimos anos a uma 
tendência crescente da actividade do centro, 
sendo de relevar que relativamente ao ano de 
2007, observa-se uma duplicação do número 
de pessoas e um aumento substancial do volu-
me de formação.
Por detrás destes resultados, consideramos 
que o esforço empreendido pelas empresas e a 
confiança depositada pelos diferentes interve-
nientes na acção implementada pelo Cincork, 
combinam-se para criar contextos propícios ao 
desenvolvimento da iniciativa, cooperação e 
aprendizagem permanente.
Nesta perspectiva, parece-nos oportuno salien-
tar que existe da parte do centro um empenho 
acrescido para responder às expectativas dos 
diferentes públicos-alvo (jovens, desemprega-
dos e activos), traduzido no desenvolvimento 
de acções de formação que incidem na Apren-
dizagem, na Educação e Formação de Adultos e 
na Formação Modular, atendendo às exigências 
requeridas de polivalência, responsabilização, 
comunicação e trabalho em equipa.
Vale a pena destacar que a formação profissio-
nal não é uma simples transmissão de conhe-
cimentos, desfasada da realidade quotidiana e 
sócio-profissional das empresas, mas sim um 
meio de criar sinergias, que permite acompa-
nhar e responder às solicitações da envolvente.
Paralelamente, relevamos que o processo de 

RVCC, corporizado na Iniciativa Novas Oportu-
nidades, tem vindo a constituir uma “porta de 
entrada” dirigida a todos aqueles que preten-
dem melhorar as suas qualificações escolares e 
profissionais. Dentro deste quadro, os Centros 
Novas Oportunidades do Cincork certificaram 
938 adultos de nível básico e secundário no ano 
de 2009, representando um aumento de cerca 
de 50 por cento face ao ano anterior.
Com efeito, é opinião alargada das empresas 
que uma parte significativa dos activos que 
frequentaram acções de formação e/ou con-
cluíram o processo de RVCC revelam uma maior 
abertura ao conhecimento e uma maior dispo-
nibilidade para aprender, a par de uma maior 
auto-estima e auto-confiança que marcam po-
sitivamente a sua atitude no trabalho.
Efectivamente, as empresas necessitam cada 
vez mais de profissionais qualificados, com ati-
tudes renovadas, ganhando em dinamismo, em 
capacidade de adaptação e de resposta ao am-
biente competitivo.
Certo é que a aprendizagem permanente re-
presenta uma possibilidade objectiva para lidar 
com os processos de mudança e conduzir a no-
vas oportunidades de negócio.
Será pois com uma atitude positiva e construti-
va que vamos continuar a dar o nosso melhor, 
a ser mais ambiciosos nos nossos objectivos 
e a exigir mais de nós próprios, sendo este o 
melhor caminho para podermos responder à 
crescente internacionalização das empresas, à 
rápida evolução tecnológica e a novas compe-
tências relacionais.

Silvério Cordeiro, Director do Cincork

Cincork presente na 
Futurália 2010

A convite do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), o Centro de Formação Pro-
fissional da Indústria de Cortiça (Cincork) este-
ve presente na Futurália 2010, Salão de Oferta 
Educativa, Formação e Emprego, que decorreu 
na Feira Internacional de Lisboa (FIL) de 10 a 13 
de Março de 2010. Esta mostra, que contou com 
mais de 63 mil visitantes, 455 entidades e cente-
nas de actividades ao longo dos quatro dias “su-
blinharam o estatuto da Futurália como o maior 
e mais prestigiado evento nacional dedicado à 
Educação, Formação e Emprego”, refere o direc-
tor do Cincork, Silvério Cordeiro.
Sob o lema “A Vida é Tua. Descobre o teu cami-
nho!”, a edição focou-se numa oferta alargada 
de educação e formação, bem como no desen-
volvimento de competências para maximizar 
a empregabilidade ao longo da vida, desde o 
9ºano ao ensino superior.
O Cincork esteve representado com diferentes 
áreas de formação relacionadas com a cortiça, 
designadamente ao nível da produção e trans-
formação de cortiça, qualidade e manutenção 
industrial, proporcionando a todos quantos vi-
sitaram aquele espaço uma demonstração efec-
tiva das técnicas e competências das profissões 
relacionadas com estas áreas.
O espaço contou, ainda, com uma área rela-
cionada com novos produtos de cortiça, onde 
estiveram expostas peças da designer Ana Mestre, 
transmitindo um conceito inovador ao nível do 
desenvolvimento de novas aplicações da cortiça.
De realçar que o espaço do Cincork contou com 
a visita da ministra da Educação, Isabel Alçada, e 
do secretário de Estado do Emprego e Forma-
ção Profissional, Valter Lemos, onde tiveram a 
oportunidade de assistir a demonstrações pre-
senciais de trabalhos e projectos desenvolvidos 
pelos formandos do Cincork, nas diferentes áre-
as em exposição.

Ministra da Educação 
em contacto com o 

mundo da cortiça

Valter Lemos visitou 
stand do CincorkO Centro Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) tem 

vindo a desenvolver uma oferta formativa de valor acres-

centado, essencial ao desenvolvimento sustentável não só 

da indústria da cortiça, mas também do concelho de Santa 

Maria da Feira e da região do Entre Douro e Vouga.
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Sainsbury’s assume 
compromisso com a cortiça 
A Sainsbury’s - segunda maior cadeia de su-
permercados do Reino Unido - anunciou que, 
a partir de 2010, todas as rolhas de cortiça usa-
das nos seus vinhos serão certificadas pelo Fo-
rest Stewardship Council (FSC). O primeiro vinho 
a ser engarrafado com rolha certificada será o 
premiado Sainsbury’s Blanc du Noirs Champag-
ne que foi vendido a uma média de 10 mil gar-
rafas por semana, no período que antecedeu 
o Natal. A previsão é que, até ao final de 2010, 
a quantidade de vinhos engarrafados com ro-
lhas FSC ascenda já a seis milhões de unidades, 
número que tornará a Sainsbury’s no maior 
utilizador de cortiça certificada do mundo. 
Segundo Barry Dick, enólogo da Sainsbury’s, 
“a escolha do tipo de vedante que usamos 
é baseada numa série de factores, incluindo 
qualidade, estilo e denominação de origem 
que definem qual a rolha que melhor se adap-

ta a cada vinho. Quando utilizamos a cortiça, é 
importante termos a certeza de que tem uma 
contribuição positiva para a biodiversidade e, 
em simultâneo, para a consistência e qualida-
de dos nossos vinhos, de forma a que estes se 
desenvolvam em todo o seu esplendor.” 
Para a representante do programa FSC em Por-
tugal, Vera Santos, “este compromisso público 
da Sainsbury’s representa um reconhecimento 
do esforço de certificação feito em Portugal, 
mas, também, abre caminhos que esperamos 
levem a um aumento da área florestal certifica-
da e de toda a cadeia de valor associada.”
Registe-se que, em Portugal, já estão certifi-
cados pelo FSC 220 mil hectares de monta-
do de sobro (um hectare equivale mais ou 
menos a um campo de futebol) e que no 
mundo a floresta certificada atinge já 118 
milhões de hectares. 

Luís Neves Silva, responsável da World Wild 
Fund for Nature (WWF) no nosso país e que 
se assumiu como a entidade facilitadora 
do processo de implementação do FSC em 
Portugal, realça a importância desta toma-
da de posição: “ a WWF reconhece publica-
mente a Sainsbury’s pelo seu compromisso 
com a utilização de rolhas certificadas pelo 
FSC. Tratando-se de um dos principais mer-
cados de vinho do mundo, esta é uma clara 
indicação da tendência do mercado que a 
produção florestal deve continuar a acom-
panhar.” 
Registe-se, por último, que este anúncio surge 
no seguimento de uma parceria da Sainsbury’s 
com a Corticeira Amorim, associado da APCOR, 
e tem por objectivo a preservação do montado 
de sobro, um ecossistema que presta valiosos 
serviços ambientais.

Estão previstas seis 
milhões de garrafas com 
rolha de cortiça FSC, até 
ao final de 2010.
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A corticeira Amorim decidiu apostar num novo tar-
get e, para o efeito, criou um tipo de rolhas específico 
para as bebidas cujo público-alvo são os segmentos 
altos. A empresa lançou uma exclusiva colecção de 
rolhas capsuladas de luxo, de forma a ir ao encontro 
das necessidades dos produtores de bebidas espi-
rituosas Premium. A nova rolha de cortiça natural 
denominada “Top Series” apresenta-se “como uma 
linha alargada de soluções, composta por centenas 
de produtos diferentes, com garantia do desempe-
nho e as mesmas vantagens de sustentabilidade da 
cortiça natural.”
In, Vida Económica, 29 de Janeiro 2010

“Catenina” é o nome das sandálias criadas pelo fa-
moso designer Christian Louboutin e que já fazem 
parte do guarda-roupa de várias celebridades. As 
actrizes Megan Fox e Kristin Cavallari já não dis-
pensam estas sandálias quando vão a um evento. 
Pode visualizar fotografias em http://starlounge.
pt.msn.com/index.cfm?objectid=76144&imagenr
=1&page=1.
In, www.starlounge.pt.msn.com, 3 de Fevereiro 2010

Um rato sem fios, que dispensa a utilização de bate-
rias, utiliza a cortiça como material do seu corpo e 
está nos 18 finalistas da competição anual de Gad-
gets amigos do ambiente. Pode visualizar imagens 
em www.ecologicalcork.com/?p=237.
In, www.ecologicalcork.com, 10 de Fevereiro 2010

“A rolha é o elo final da longa preparação de um vinho, 
é o último passo enológico antes de colocar a garrafa à 
disposição do cliente. Por isso, é essencial determinar de 
forma precisa as necessidades e escolher as rolhas em 
função do tipo de vinho, da sua cor, da duração de con-
servação, dos imperativos da linha de engarrafamento, 
das condições de armazenamento e de transporte ou, 
ainda, do circuito de comercialização, mas principal-
mente tendo em conta as expectativas dos consumido-
res.” Estas são recomendações de um artigo publicado 
na conceituada revista francesa.
In, Journee Vinicole, 20 Fevereiro 2010 

Em Maio, a Pelcor estará em Nova Yorque, no Museum 
of Modern Art (MOMA) – Museu de Arte Contempo-

rânea -, para uma venda de design “eco-friendly” e 
para expor objectos nacionais. O guarda-chuva de 
cortiça, feito por um artesão, foi o objecto escolhido 
para o destaque na exposição “Destination Portugal”.
In, i, 26 de Fervereiro 2010

Em 2018, a cortiça portuguesa estará presente no lan-
çamento da primeira missão a Marte. A Amorim Cork 
Composites é uma das 18 empresas que integram o 
consórcio de desenvolvimento do veículo espacial, 
cabendo-lhe encontrar um novo material que assegu-
re as condições adequadas para o isolamento térmico 
ablativo da nave na entrada em orbita marciana.
In, Diário de Notícias, 28 de Fevereiro 2010

A indústria da cortiça portuguesa tem procurado novas 
aplicações para esta matéria-prima, dando, deste modo, 
o salto para os pequenos aviões. Através do projecto 
“Aerocork”, da DynAero (fábrica de aviões), a cortiça 
substituiu o plástico na construção dos aviões ultraleves 
de dois e quatro lugares Uma aplicação que promete 
levar a cortiça a mais “voos”.
In, Courrier internacional, 1 de Março 2010

“A próxima vez que estiveres num supermercado à 
procura de uma garrafa de vinho, pensa na cortiça.” 
Este é o conselho de Patrick Spencer, director da or-
ganização Cork ReHarvest, e que apela ao uso deste 

MEDIA

Recortes de Imprensa[ ]

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas como 
a Cortiça Nacional nos EUA, Quando o luxo chega às rolhas de cortiça e a crise mundial que 
continua a afectar o sector da cortiça, com referências aos despedimentos colectivos, são al-
guns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das 
principais fontes de informação sobre a cortiça.

No primeiro trimestre de 2010, o sector da 
cortiça manteve presença assídua nos jornais 
nacionais. Neste período foram publicadas 
183 notícias na imprensa nacional, verifican-
do-se, assim, uma diminuição das notícias 
publicadas no mesmo período no ano an-
terior, mas registando, ainda, uma média de 
duas notícias por dia. O mês de Fevereiro foi o 
que se destacou mais, alcançando 66 notícias 
(gráfico1).
Relativamente às publicações onde a cortiça 
teve maior presença, o grande destaque vai 
para o Diário Económico que dedicou 25 notí-
cias ao sector, seguido pelo Jornal de Notícias, 
com 13 artigos, e pelo 24 Horas, com 12 peças. 
O Vida Rural e o Terras da Feira assumem, neste 
trimestre, a liderança entre os jornais regionais, 
tendo publicado três notícias cada um. De des-
tacar, ainda, a categoria “outros nacionais” com 
25 notícias publicadas dos quais se destaca a 
Vida Económica com nove artigos, seguida pelo 
Diário OJE, com oito notícias, e a categoria “re-
vistas” que neste trimestre também se interes-
sou bastante pelo sector tendo publicado 32 
notícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade por 
parte da imprensa portuguesa estão relacionados 
com a criação de novos produtos em cortiça (19 
por cento) e, também, com outros assuntos que 
tratam a cortiça em geral (22 por cento), seguido 
de temas relacionados com os projectos APCOR, 
com 17 por cento, nomeadamente a campanha 
de promoção da cortiça, que arrecadou nove pe-
ças (gráfico 3). 

As notícias publicadas durante o primeiro tri-
mestre deste ano tiveram como principal fonte 
de informação as empresas de cortiça (55 por 

cento), seguida por outras fontes (18 por cen-
to) e também pela APCOR com 14 por cento 
(gráfico 4).

Cortiça nos media portugueses
MEDIA
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vedante, pois, desta forma, é possível preservar uma 
das florestas mais ricas em biodiversidade. Para 
além das razões apontadas para a escolha da corti-
ça, refere, ainda, o facto de ela ser reciclável. É nesta 
área que o projecto ReHarvest tem trabalhado, no 
sentido de levar cada vez mais perto das pessoas 
esta possibilidade. “A cortiça é natural e amiga do 
ambiente”, refere Spencer. “Ao reciclar a cortiça es-
tamos a reduzir a quantidade de produtos que são 
enviados para as lixeiras e a criar ‘empregos verdes’.”
“Se as rolhas de cortiça forem substituídas pelo 
alumínio ou plástico, a floresta mediterrânea e os 
cerca de 100 mil postos de trabalho daqui depen-
dentes ficaram em risco.” Adicionalmente, Spencer 
refere que “a cortiça é a opção mais ecológica para 
o vinho. Por exemplo, as cápsulas de alumínio não 
podem ser recicladas devido à película de plástico 
que está no seu interior e à dimensão do vedante.”
Spencer acrescenta, ainda, que “as minas de bau-
xite, de onde provém o alumínio, é uma das práti-
cas no mundo mais prejudiciais para o ambiente. 
A produção de cápsulas de alumínio emitem 24 
vezes mais dióxido de carbono do que a produção 
de uma rolha de cortiça e necessitam 10 vezes mais 
de energia para se produzir.”  
“A cortiça é o vedante de eleição há mais de 300 
anos. Todos os melhores vinhos do mundo são ve-
dados com uma rolha de cortiça. Recentemente 

uma garrafa de Bordeaux foi vendida em leilão por 
cerca de 20 mil euros. O comprador colocou a sua 
fé na cortiça, acreditando que o vinho estava em 
condições de ser consumido. Isto deve dizer muito 
sobre a cortiça.”
In, www.news.mongabay.com, 1 de Março 2010

A empresa Cork Supply lançou uma nova tecnolo-
gia que aguarda patente e que procura classificar as 
rolhas segundo a sua estrutura interna. Através des-
te método não invasivo e não destrutivo, a empre-
sa procura introduzir no seu processo de fabrico a 
capacidade de visualizar virtualmente a totalidade 
dos defeitos de uma rolha, mesmo aqueles que não 
são visíveis do exterior. Será, ainda, possível evitar, 
por exemplo, a variação da densidade das rolhas, 
mesmo dentro de uma mesma classe e, com isso, 
ser possível entregar ao cliente final uma gama de 
rolhas com uma determinada gama de permeabili-
dade, dando-lhe assim uma maior garantia de que 
determinado lote de vinho irá evoluir em garrafa de 
forma mais homogénea.
In, www.winebusiness.com, 10 Março 2010

Para quem costuma trabalhar com cortiça seria 
interessante ver o portefólio do designer Antoine 
Mege em www.ecorkstore.com/blog/portefolio-
experimental-antoine-mege/. Este realizou experi-

MEDIA

ências em torno de diferentes tipos de cortiça para 
perceber que a cortiça tem a possibilidade de re-
criar texturas e diferentes tons.
In, www.ecorkstore.com, 11 de Março 2010

O designer israelita Yuval Tal desenvolveu um pro-
jecto interessante e original, combinando o vidro 
com a cortiça de maneira a criar uma garrafa de 
vinho. Pode visualizar em www.ecorkstore.com/
blog/design-de-garrafa-feita-de-cortica-e-vidro/.
In, www.ecorkstore.com, 11 de Março 2010

A marca de vinhos Quinta do Côtto decidiu investir 
numa campanha de marketing a evidenciar a cáp-
sula de rosca dos seus vinhos com mensagens pu-
blicitárias como: “Abertura rápida assegura carácter, 
preserva juventude, evita sabor a rolha”. À qual a 
marca Torre do Frade respondeu em defesa da cor-
tiça escolhendo uma trilogia de mensagens para 
perguntar aos potenciais clientes: “Já se imaginou 
a beber um bom vinho num copo de plástico?”, “E 
um bom vinho sem rolha de cortiça? Nem pensar”, 
“A rolha de cortiça faz parte da essência do vinho. 
Confere autenticidade, enaltece a tradição, preser-
va o ambiente, reforça os aromas.” Pode considerar-
se desta forma que a “guerra dos vedantes” chegou 
a Portugal.
In, Expresso, 13 de Março 2010
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A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na im-
prensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa). 
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, te-
mas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.

Metodologia:

· APCOR
· Empresas de cortiça
· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros

Fonte de Informação
1º Trimestre de 20010

4Notícias por Tema
1º Trimestre de 2010

3

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos cortiça
· Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

16,94% 1,64%

16,94%

0,1%18,58%10,93%3,83%

8,74%

21,86%
14%

55%
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VISITAS

Agências de Comunicação 
visitaram o sector

Estudantes de enologia alemães 
visitaram o sector

100 alunos visitaram 
a APCOR

De 22 a 25 de Março, cerca de 30 responsá-
veis de 10 agências de comunicação em todo 
o mundo, e que vão desenvolver a campanha 
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça, 
estiveram em Portugal para conhecer o mundo 
da cortiça. Desde os criativos, aos responsáveis 
de relações públicas, gestores de conta e direc-
tores das empresas, todos poderam experienciar 

Um grupo de 21 estudantes e quatro professores do curso de enologia do State Education and 

Research Center of Viticulture and Horticulture (Centro de Educação e Investigação de Vinnicultura 

e Horticultura), de Neustadt, na Alemanha, visitaram o sector da cortiça, no passado dia 19 de Março. 

O programa passou por uma visita à unidade fabril da Cork Supply, em São Paio de Oleiros, seguiu-se 

uma passagem pelo Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) e pelo Museu 

dos Lóios, em Santa Maria da Feira.

A APCOR recebeu, no dia 12 de Março, cerca 
de 100 alunos do 8º ano da Escola Fernando 
Pessoa, de Santa Maria da Feira. Após uma visita 
à unidade industrial da Amorim Cork Composi-
tes, os estudantes puderam visualizar os filmes 
da APCOR “David na Aventura da Cortiça” e o 
filme institucional, de modo a perceber todo o 
processo de transformação da cortiça.

as sensações de estar no montado e contactar 
com a floresta, até visitar as unidades industriais 
de modo a poder observar como se fazem os 
variados produtos em cortiça. A formação des-
tes profissionais da comunicação pretende ser 
um momento de aprendizagem sobre a cortiça 
– desde o montado até aos produtos finais – de 
modo a que estas pessoas possam adquirir co-

nhecimentos e competências para desenvolver 
os projectos de comunicação nos vários merca-
dos, contactar com jornalistas e profissionais das 
várias áreas (vinho e materiais de construção e 
decoração) de modo a transmitir correctamente 
as mensagens-chave deste sector.
O programa, definido para dois dias intensivos (o 
grupo dividiu-se em dois), começou no Alentejo, 
com uma visita à floresta e a um montado cer-
tificado pelo Forest Stewardship Council (FSC), 
seguido por uma visita a duas fábricas na região 
de Coruche e que dedicam à produção de ro-
lhas. De seguida, o grupo dirigiu-se para o Norte, 
para a região de Santa Maria da Feira, de modo 
a receber formação em sala com os técnicos da 
indústria. Este encontro teve como objectivo 
uma apresentação individual de um conjunto 
de empresas de modo a transmitir e explicar a 
investigação e desenvolvimento que está a ser 
levada a cabo na sua unidade fabril, assim como 
as técnicas e processos que utilizam. O segundo 
dia contou, ainda, com uma visita a unidades 
industriais da área das rolhas e dos materiais de 
construção e decoração e uma reunião com os 
técnicos da APCOR que vão estar a gerir o pro-
jecto, de modo a delinear os próximos passos 
para o desenvolvimento do InterCork.

Profissionais das agências no montado em Coruche

Estudantes visualizaram filmes sobre a cortiça

Futuros enólogos visitaram o Cincork 
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Um euro por um sobreiro
A Associação Rota da Cortiça, em parceria 

com a Associação de Produtores Florestais da 

Serra do Caldeirão e o município de São Brás 

de Alportel, encontra-se a promover um pro-

jecto de reflorestação do sobreiral Algarvio. A 

iniciativa visa angariar um padrinho para um 

sobreiro, através da participação de um euro. 

Marketing de serviços 
em prol das organizações
“Os clientes são detectives e os colaborado-
res são voluntários”. Este foi o mote para a apre-
sentação de Leonard Berry, guru americano na 
área de marketing de serviços, e que esteve 
presente na 4ª Conferência Internacional da 
QSP - Consultoria e Marketing, subordinada ao 
tema “The Marketing Service Time”, e que de-
correu na Exponor, em Matosinhos, no dia 11 
de Março. 
Para este profissional, as experiências que os 
consumidores têm com as organizações quan-
do recorrem aos seus serviços são o elemento 
mais marcante e serão a base da imagem que 
ele terá da instituição. Esta experiência pode 
ser dada por indicações/pistas mais funcionais, 
que transmitem ou não confiança, mecâni-
cas, aspectos mais tangíveis como o edifício, 
e humanas – os colaboradores constroem a 
imagem que os clientes têm da organização. 
Deste modo, Leonard Berry chamou a atenção 
para o facto de que as empresas de sucesso 
apostam nos seus colaboradores e, por isso, 
“contratam-nos pelos seus valores e compe-
tências; investem no sucesso dos seus traba-
lhadores; medem e reconhecem o trabalho de 
equipa; combatem o desrespeito; e são capa-
zes de os ouvir.”

O tema do Pricing (Preço) também fez parte 
desta conferência e foi apresentado por Klauss 
Wertenbroch (Alemanha). O orador chamou a 
atenção para o facto do consumidor se deixar 
influenciar, muitas vezes, pelo preço “aparente” 
do produto, por exemplo nas lógicas de “com-
pre 2 e leve 3” ou na época de saldos. Para fe-
char o rol de oradores principais, Pedro Dionísio 
(Portugal) abordou o tema do Blended Marke-
ting (fusão entre o marketing “tradicional” e o 
digital), apresentado alguns exemplos de como 
através das redes sociais os consumidores de-
ram ideias para elaborar alguns produtos ou 
como se pode, num site, segmentar a nossa 
oferta para o nosso cliente.
Na 4ª conferência da QSP foi possível, ainda, 
ouvir um conjunto de casos de sucesso inter-
nacionais como Blackberry (EUA), apresentado 
pelo Director Sénior de Business Marketing, 
Rory O’Neill; Mayo Clinic (EUA) - considerada 
a melhor unidade hospitalar do mundo e que 
foi apresentada por Richard Zimmerman - Pre-
sidente do Conselho da Qualidade da Mayo 
Clinic; SIGG (Suiça) representada por Michelle 
Starvaggi, Administradora e Vice-Presidente 
de Marketing; Sotherbys Internacional Realty 
(EUA) que esteve representada pelo Managing 

Partner português Tiago Queiroga; e o case Sta-
rwood (EUA), a maior rede hoteleira do mundo 
integrando marcas como Sheraton, Meridien ou 
West In, entre outras, apresentado por Steven 
Taylor, Director Digital Senior para a Europa.
O QSP Summit 2010 contou, ainda, com quatro 
Workshops: Endomarketing (Marketing Interno 
nas Organizações), com José Fortunato actual 
Administrador da Modelo Continente; Neuro-
metrics (medição dos impulsos neurológicos) 
com Duncan Smith, Managing Partner da Mind 
Lab Internacional; Marketing Pessoal com Sara 
Guedes, psicóloga e Webmarketing com Rui 
Nunes Managing Partner da Karma Network.
De registar que a APCOR associou-se à QSP na 
promoção da conferência, por considerar que 
é nestes espaços que as empresas podem ad-
quirir ferramentas e conhecimentos capazes 
de potenciar os factores diferenciadores dos 
seus produtos e, assim, valorizar e fidelizar os 
seus clientes.

NOTÍCIAS

O valor das doações obtidas será investido na 

aquisição de sobreiros que serão plantados 

em acções a identificar pela associação e que 

permite que o próprio padrinho vá plantar o 

seu “afilhado”. Mais informações podem ser ob-

tidas em www.rotadacortica.pt e info@rotada-

cortica.pt.

Leonard Berry chamou a atenção 
para o facto de que as empresas 
de sucesso apostam nos seus 
colaboradores
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NOTÍCIAS

Junta Nacional 
da Cortiça 
em livro
O que foi a Junta Nacional da Cortiça? Quais 
foram os temas que estavam mais presentes 
nas suas funções e objectivos? Quais as difi-
culdades atravessadas pela fileira da cortiça na 
crise de 1929 e durante a ditadura de Salazar? 
O que levou ao desaparecimento da Junta ou 
do Instituto dos Produtos Florestais? Em que 
medida conhecer o percurso da Junta pode 
ser útil para as novas instituições corticeiras 
que estão a aparecer actualmente? Para res-
ponder a essas questões, a Organização Não 
Governamental (ONG) Euronatura lançou o li-
vro Junta Nacional da Cortiça (1936-1972). Da 
autoria de Ignacio Garcia Pereda, o objectivo 
da publicação é dar a conhecer a vida e obra 
de uma das mais notáveis instituições da filei-
ra da cortiça no século XX, a Junta Nacional da 
Cortiça (JNC). A JNC foi um Organismo de Co-

ordenação Económica criado em 1936. A insti-
tuição servia de traço de união entre as fileiras 
que se ocupavam da produção, da indústria 
e do comércio de cortiça e devia orientar, se-
gundo o relatório do diploma que a criava, “a 
expansão, no mercado mundial, de um pro-
duto que representa seguramente uma das 
maiores riquezas nacionais”.
Para além da obra lançada, o projecto visou a 
digitalização de mais de dez anos dos bole-
tins da Junta Nacional da Cortiça, publicações 
mensais que apareceram pela primeira vez em 
1938. Quer a obra, quer as digitalizações dos 
boletins, estão disponíveis no sítio www.pro-
mocork.com.
“Num momento em que a fileira da cortiça 
assiste ao nascimento de novas instituições; 
como o Observatório da Cortiça de Coruche 
ou o Centro Nacional de Valorização do Mon-
tado, de Portel; esta Instituição, da metade do 
século XX, deve ser justamente reconhecida”, 
refere o autor no comunicado de imprensa. 
E continua: “até agora não se tem prestado a 
devida atenção ao teor e ao impacto das suas 
funções, nem às vertentes de investigação e 
divulgação desenvolvidas pelo seu labora-
tório. É esta falha que este projecto preten-
de colmatar, contribuindo simultaneamente 
para um melhor conhecimento da realidade 
do Estado Novo Português.” Com esta publi-

cação, a Euronatura lança o segundo volume 
da sua colecção “História e Política Florestal” 
que pretende contribuir para melhorar o co-
nhecimento desta área da história contem-
porânea portuguesa. Do trabalho desta ONG 
destaca-se, ainda, um livro lançado há cerca 
de um ano sobre “Joaquim Vieira da Nativida-
de - (1899-1968)” e respectivo sítio (www.jo-
aquimvieiranatividade.com/) e, ainda, em de-
senvolvimento um projecto sobre “Mulheres 
corticeiras”. Este último tem como objectivo 
a valorização do trabalho feminino no âmbito 
do sector corticeiro. Deste modo, visa conhe-
cer as experiências das mulheres quer na sua 
vida académica, quer laboral e pessoal, reco-
nhecendo uma dedicação e um carisma tipi-
camente feminino num território que durante 
muito tempo foi principalmente masculino. 
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NOTÍCIAS

Consórcio para o 
projecto do genoma 
do sobreiro foi 
assinado

O consórcio do projecto GenoSuber – sequen-
ciação do genoma do sobreiro (Quercus suber), 
árvore que produz a cortiça – foi oficialmente 
constituído. A assinatura decorreu no BIOCANT 
Park, no dia 09 de Fevereiro, numa sessão que 
contou com a presença do primeiro-ministro, 
José Sócrates. Desta parceria fazem parte a 
APCOR, a Associação para a Competitividade 
da Indústria da Fileira Florestal (AIFF), o Institu-
to Nacional de Recursos Biológicos, o Biocant- 
Centro de Inovação em Biotecnologia e a Amo-
rim Cork Research.
O projecto de sequenciação do genoma do so-
breiro tem por objectivo principal conhecer o 
património genético desta espécie e pesquisar 
genes envolvidos em propriedades com interes-
se comercial para a cortiça. Este conhecimento 
funcionará como pilar para a investigação e o 
desenvolvimento, o que beneficiará toda a fi-
leira envolvida, contribuindo para a resolução 
de problemas que preocupam produtores e 
industriais.
O genoma do sobreiro será sequenciado com 
recurso a uma tecnologia de sequenciação de 
última geração, a pirosequenciação múltipla 
paralela, que permite, em tempo reduzido e a 
custos comportáveis, obter a sequência do ADN 
e estabelecer a estrutura do genoma (é como 
fazer uma espécie de teste de pezinho ao so-
breiro de modo a obter toda a informação gené-
tica sobre esta espécie). A aplicação extensa de 
ferramentas informáticas e a comparação com 
o conhecimento avançado em outras espécies 
identificará os genes e a sua função na planta 
permitindo compreender processos essenciais 
para a biologia do sobreiro. Este conhecimento 
permitirá delinear estratégias ao nível do me-
lhoramento da espécie, como o aumento de 

resistência a factores bióticos e abióticos, a pro-
moção do crescimento rápido ou o aumento de 
produção de cortiça, com repercussões impor-
tantes a médio e longo prazo nos sectores pro-
dutivo e económico. O melhor conhecimento 
da espécie permite, assim, acelerar o processo 
de resolução de diversos problemas como se-
jam as doenças e as sensibilidades a situações 
de stress ambiental, implementar métodos de 
diagnóstico precoce que tornarão possível se-
leccionar árvores boas produtoras e, numa fase 

posterior, incidir sobre características relaciona-
das com a qualidade da cortiça que estejam sob 
controlo genético. 
Registe-se que o sobreiro é uma espécie flores-
tal de grande interesse económico, social e am-
biental para o país. Para além de ser a espécie 
mais representativa em Portugal, com 23 por 
cento, assume 30 por cento do total das ex-
portações portuguesas de produtos florestais, 
o que demonstra a importância de conhecer 
devidamente este tesouro do país.

Aberto desde 26 de Junho de 2009, o Mu-
seu Convento dos Lóios, em Santa Maria da 
Feira, é um espaço dedicado à história do 
concelho e da região. Deste modo, na sec-
ção “Das artes e dos ofícios”, a indústria da 
cortiça ocupa um lugar de destaque, junta-
mente com a indústria do papel, pois é uma 
das marcas da industrialização e que remon-
ta ao século XVIII. Neste espaço, o visitante 
pode ver as antigas máquinas de fazer rolhas, 
como a garlopa, ou os antigos recipientes 
para guardar e separar as rolhas.

Registe-se que a APCOR assinou um protocolo 
com o museu no sentido de promover a cortiça 
através de oficinas, de recolha de rolhas e outras 
actividades que já estão em fase de planeamento.

Cortiça no 
Museu dos 
Lóios

Garlopa em exposição no Museu dos Lóios

Representantes do 
consórcio assinam contrato
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Razões para optar 
pela cortiça

A APCOR aponta algumas razões para optar 
por identificar o vedante de cortiça: 

- Ambiente: a rolha de cortiça é o único ve-
dante natural e amigo do ambiente. É, ainda, 
reciclável, reutilizável e produzida numa indús-
tria em que “nada se perde e tudo se transforma”. 
Ao nível do ciclo de vida dos vários vedantes e 
das suas emissões de CO

2
, o plástico emite 10 ve-

zes mais e as cápsulas de alumínio 26 vezes mais 
do que as rolhas de cortiça. A rolha de cortiça 
pode, ainda, contribuir para a retenção do CO

2
, 

em cerca de 6,4 gramas por unidade, e o monta-
do de sobro português é capaz de fixar CO

2
 em 

cerca de 4,8 milhões de toneladas.
O montado de sobro é considerado pela Rede 
Natura 2000 como um excelente exemplo de 
conversação da biodiversidade e está na lista 
dos 25 Hot Spots Globais.
O sobreiro é, ainda, considerado pela WWF 
(World Wildlife Fund), como uma barreira con-
tra a desertificação, tendo um papel decisivo 
na prevenção da degradação dos solos.

- Preferência do consumidor: vários estudos, 
realizados em 2009, continuam a demonstrar a 
clara preferência do consumidor pela cortiça. 
1.  Estudo Texas Wine Marketing Research Ins-

titute: a cortiça é a preferida dos consumi-
dores, registando 71 por cento das opções. 
De destacar, ainda, que neste estudo os 
consumidores continuam a considerar a 
cortiça como um símbolo de um vinho de 
qualidade, em oposição às cápsulas de alu-
mínio que são associadas a vinho baratos e 
de baixa qualidade. 

2.  Estudo às caves americanas da revista Wine 
Business Monthly, dos EUA: dos vedantes 
em estudo (rolhas de cortiça natural, rolhas 
técnicas de cortiça, vedantes sintéticos e 
cápsulas de alumínio), as rolhas de cortiça 
natural estão em primeiro lugar no ranking 
obtendo uma pontuação de quatro valores 
em cinco. O elevado valor das rolhas de cor-
tiça natural no ranking é dado pela prefe-
rência do consumidor (4,5), a performance 
na linha de engarrafamento (4,0) e a perfor-
mance do produto (3,8). 

Identificar os vinhos que utilizam cortiça como 
vedante não é tarefa fácil. Em 1997, a Confe-
deração Europeia da Cortiça (CELiège) criou 
o símbolo “Cork” no sentido de proporcionar 
às empresas vinícolas, e também às empresas 
do sector, uma marca que identifique os pro-
dutos que são compostos de, pelo menos, 51 
por cento de cortiça, em peso. No sector não 
chegam a vinte os pedidos para a sua utili-
zação, um número que decresce para apenas 
quatro se avaliamos o sector vinícola portu-
guês. Os exemplos são: Sociedade Agrícola 
de Rio Frio, Tiago Mateus Cabaço e Cabaço, 
Pernod Ricard Portugal Distribuição e, mais 
recentemente, Maria Antónia de Carvalho Ro-
visco Garcia.
Neste caso, a inserção do símbolo no rótulo 
das garrafas é a forma usada para a identifica-
ção (imagem pág. 17), sendo que para obter 
a autorização basta solicitar directamente à 
CELiège o pedido e elaborar um contrato de 
licença de utilização. Toda a informação sobre 
o regulamento do uso, os países onde a marca 
está registada, contrato e formulário do pedido 
estão disponíveis no sitio da CELiège em www.

A apologia à cortiça
Vinhos que usam a marca “Cork”

celiege.com/Ingles/frames/celiege_corkmark.
htm .

Outras formas de promover 
a cortiça 

Alguns vinhos portugueses têm optado por pro-
mover a cortiça e o vedante de cortiça que usam 
nos seus vinhos recorrendo a outras técnicas que 
não o Cork Mark. A Torre do Frade, desde 2007, 
que usa gravatas nas sua garrafas promovendo a 
cortiça. Mais recentemente lançou uma campa-
nha de publicidade (ver foto acima) em defesa da 
cortiça. “Já se imaginou a beber um bom vinho 
num copo de plástico?” era um dos slogans. 
Por sua vez, a Herdade dos Cadouços, no seu 
folheto promocional de vinhos, refere que o 
seu vinho é “engarrafado com rolha natural 
de cortiça”. Associado à promoção do vinho 
elaborado de forma biológica, com respeito 
pela natureza, a utilização da cortiça surge 
como mais um factor de destaque na defesa 
da ecologia.

Publicidade da Torre do Frade
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ASSOCIAÇÕES

CELiège 
com novo presidente

A Confederação Europeia da Cortiça (CELiège) 
elegeu, no passado dia 25 de Março, o novo pre-
sidente, o empresário catalão e ex-presidente 
da Associação de Empresários da Cortiça da Ca-
talunha (Aecork), Enrique Vigas, vai suceder a 
António Rios de Amorim. O novo conselho de 
administração será completado pelos vice-
presidentes José Carlos Faria, em representa-
ção da APCOR, e Andrea Acanfora, pela Asso-
ciação Italiana da Cortiça, Federlegno. Como 
tesoureiro foi nomeado Nicolas Mensior, di-
rector da Federação Francesa dos Sindicatos 
da Cortiça (FFSL), e como secretário-geral, 
manteve-se João Rui Ferreira.
No mesmo conselho de administração foram 
discutidas as linhas de actuação para o triénio 
2010-2012, tendo a campanha Systecode (siste-
ma de certificação das empresas mediante o Có-
digo Internacional das Práticas Rolheiras - CIPR), 
de 2009, merecido o principal destaque. A cam-
panha reflectiu a generalidade da conjuntura 
económica europeia, e em particular do sector 
da cortiça, tendo registado uma pequena dimi-
nuição do número de empresas inscritas, ainda 
assim, registaram-se 425 empresas inscritas a 
nível mundial. Portugal é, uma vez mais, o país 
com maior número de empresas participantes 
representando, em 2009, cerca de 70 por cento 
da totalidade das empresas inscritas.
No corrente ano, o Systecode comemorará o 
seu 10º aniversário e estão previstas algumas 
novidades para a nova campanha. Desde logo, 
2010 será o ano da 6ª revisão do CIPR, guia de 
referência para o sistema de acreditação Syste-
code. A nova versão é mais abrangente do que 
as anteriores e cumpre uma promessa do ante-
rior conselho de administração, que passa por 
abraçar os temas relacionados com a segurança 

alimentar e ambiente. Mas, acima de tudo, pos-
sui um grande foco num plano de controlo do 
produto e que visa aumentar a capacidade das 
empresas em monitorizar, ao longo do processo, 
a qualidade do produto, bem como de accionar 
eventuais medidas correctivas na redução das 
não conformidades. Em parceira com o Bureau 
Veritas (BV) vai ser criada uma plataforma online 
que permitirá às empresas, através do acesso a 
uma consola de cliente, gerir todo o processo 
Systecode. Esta medida visa melhorar o funcio-
namento entre a CELiège, o BV e as empresas 
diminuindo os tempos de resposta e, também, 
o número de documentos gerados durante o 
processo.
No próximo triénio, a CELiège dará continui-
dade às actividades de lobby e comunicação 
junto das principais instituições europeias, no 
sentido de aumentar o grau de conhecimento 
relativamente ao produto e ao sector em geral, 
bem como defender e preservar os interesses 
da cortiça nas principais linhas de actuação da 
União Europeia. 
A CELiège prevê, no âmbito do ano internacio-
nal da Biodiversidade, a participação e o de-
senvolvimento de acções em diferentes even-
tos ligados a este tema. Está, ainda, pensado a 
remodelação do sítio da Internet, apostando 
numa plataforma que permita uma maior inte-
ractividade entre os membros e relate, de forma 
mais clara, as diferentes acções que vão sendo 
promovidas e participadas pela confederação. 
O Systecode irá ganhar um espaço próprio com 
um microsite inteiramente dedicado e que reu-
nirá toda a informação relativa ao sistema. No 
seguimento das acções de comunicação sobre 
o 10º aniversário do Systecode, será apresenta-
do um novo logótipo alusivo a esta data.

Enrique Vigas, presidente eleito da CELiège, ao lado do 
secretário-geral, João Rui Ferreira (da esquerda para direita)

- Performance: a estrutura da cortiça confere-
lhe características únicas (compressível, elásti-
ca, flexível, resistente à penetração de humi-
dade, impermeável a líquidos e praticamente 
a gases) fundamentais para a conservação e 
envelhecimento de um bom vinho. É, ainda, 
adaptável a qualquer gargalo e está disponível 
em inúmeros calibres e formatos.

- I&D: a indústria de cortiça investiu, nos últi-
mos anos, mais de 400 milhões de euros em 
modernização, novas fábricas e novas tecnolo-
gias. Alguns dados relevantes:
1.  691 patentes registadas em todo o mundo, 

segundo o Instituto Nacional de Engenharia 
e Tecnologia Industrial.

2.  304 empresas portuguesas certificadas pelo 
Systecode – Sistema de Acreditação das Em-
presas mediante o Código Internacional das 
Práticas Rolheiras.

3.  Novos métodos para a prevenção/extracção/
neutralização/controlo do TCA (composto 
químico vulgarmente conhecido como “sa-
bor a mofo”) desenvolvidos por empresas. 

- Factor Premium: os melhores vinhos nacio-
nais e internacionais usam rolha de cortiça.

- Preço: a indústria de cortiça possui uma varia-
da gama de oferta (preço e categorias), capaz 
de satisfazer as necessidades de um produtor 
engarrafador.

- Historicidade: a rolha de cortiça tem de-
monstrado, através dos séculos, que responde 
eficientemente ao papel que lhe é atribuído 
– vedar as garrafas de vinho e champanhe. A 
cortiça tem provas dadas.

- Importância socioeconómica: 10 mil pos-
tos de trabalho fabris directos; 6500 postos de 
trabalho na área da exploração florestal e mi-
lhares de postos de trabalho indirectos; 0,7 por 
cento do PIB nacional (preços mercado); 2,3 
por cento do valor das exportações totais e 30 
por cento das exportações de produtos flores-
tais; exportações na ordem dos 850 milhões de 
euros e para mais de 100 países.

Cork Mark no contra-rótulo do vinho Blog
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ASSOCIADOS

“ O grande lema da empresa 
é qualidade e fidelidade”

Gérard Bourrassé, administrador da Henri & Filhos, S.A.

Os seus fundadores 
começaram o 
negócio em França, 
com a fabricação 
de discos, pelo 
ano de1964.

Empresa conta com seis mil metros de terreno para o stock de matéria-prima

Produção de discos para champanhe e 
espumante é o negócio da empresa

Por razões estratégicas, a Sociedade Henri & Fi-
lhos, Lda., situada em Rio Meão, Santa Maria da 
Feira, foi constituída em 1982, com o objecto 
social de fabricação de discos de cortiça natural 
para as rolhas de champanhe e espumante. Esta 
sociedade foi, posteriormente, constituída em 
S.A. em 1990. Os seus fundadores começaram o 
negócio em França, com a fabricação de discos, 
pelo ano de1964. Em Portugal, as instalações co-
meçaram por ter apenas 500 metros quadrados 
de área coberta e 2500 metros de terreno, para, 
posteriormente, ser aumentada para 6.500 me-
tros de área coberta e 6000 de terreno para per-
mitir o stock de matérias-primas.
“As características dos produtos que fabrica, con-
duziram-na a inovações constantes, tanto no pla-
no social (formação permanente do pessoal, que 
aprofunda os seus conhecimentos e melhora, 
também, a qualidade do trabalho constituindo, 
por isso, uma mais valia para a satisfação dos seus 
clientes), assim como um forte investimento em 
equipamentos modernos e inovação tecnológica 
(equipamento fabril)”, descreve o administrador 
da Henri & Filhos S.A., Gérard Bourrassé. De re-
gistar, que a empresa conta actualmente com 48 
trabalhadores. 
Em 1995, por sensibilidade qualitativa e ecológica, 
implementou o sistema de garantia da qualidade 
ISO 9002:1995 e, em 2003, reajustou-se à norma 
ISO 9001:2000 – sistema de gestão da qualidade.
Em 2002, a Henri & Filhos, S.A. aderiu, também, 

às normas do Código Internacional das Práticas 
Rolheiras (CIPR) “por entender ser um organismo 
importante para o sector, na medida em que 
uniformizou critérios, criou normas salutares e 
eliminou, também, comportamentos geradores 
de patologias graves, tanto ao nível qualitativo 
como ao nível de sabor, transmitindo a imagem 
de um sector organizado e responsável”, refere o 
administrador. Neste momento, está em fase de 
implementação da norma ISO: 22000 – Sistema 
de Gestão e Segurança Alimentar.

APCOR pode ajudar na 
resolução dos problemas

Desde sempre que Henri & Filhos, S.A, pensa que 
“a APCOR teve, tem e pode continuar a ter um 
papel importante no sector, porque, enquanto 
organização corporativa, e sendo todos os seus 
membros industriais de cortiça, pode contribuir 
para a resolução de problemas, mantendo, tam-
bém, uma imagem de marca para defender o 
nosso produto que se chama ‘cortiça’”, afirma Gé-
rard Bourrassé.
E conclui: “o grande lema da firma foi sempre a 
qualidade e fidelidade, características que atra-
em desde sempre os nossos clientes, nunca es-
quecendo a vertente ambiental e social que está 
sempre subjacente nas suas decisões.”
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa APCOR / ONS 
(Proj.8227) • Aprovação do Projecto e assinatura do contrato.

•  Programação das actividades para 2010 e inicio 
do projecto.

Programa Cork2010 
(Proj.5234)

•  Estudo do financiamento privado do projecto;
• Programa das actividades com a CELiège.

• Preparação das actividades para 2010.

Pólo de 
Competitividade da 
Floresta (PCT)

•  Elaboração de candidaturas e constituição da equipa executiva.
•   Angariação de novos associados;
•   Apresentação de candidaturas.

Programa Formação 
PME

•  Foram submetidas e aprovadas pelos Organismos Oficiais as 27 empresas beneficiárias da 2ª Fase do 
Projecto Formação PME (2010);

•  Constituição dos dossiers individuais.

•  Inicio da intervenção, pelos consultores de 
ligação, da consultoria individual nas empresas 
tendo em vista a elaboração do diagnóstico 
inicial.

Programa InterCork – 
Promoção Internacional 
da Cortiça

• Selecção das agências para os vários lotes do concurso;
• Adjudicação e assinatura do contrato com as respectivas agências;
• Visita das agências seleccionadas a Portugal;
• Apresentação pública do programa.

• Desenvolvimento das actividades. 
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A cortiça foi apresentada como a melhor so-
lução, porque “para além de ser um produto 
português é um material nacional, reciclável e 
ecológico. Trata-se de um exemplo de inovação 
e de boas práticas ambientais que potenciam 
a imagem de Portugal na maior Exposição 
Universal alguma vez realizada”, pode ler-se no 
comunicado de imprensa de apresentação do 
pavilhão.
Com um orçamento de três milhões de euros, 
a estrutura é a montra do país enquanto praça 
comercial e cultural para o mundo, reflecte o 
conceito de sustentabilidade dos edifícios das 
cidades contemporâneas e realça-o como ele-
mento-chave das políticas nacionais em termos 
económicos e ambientais. 
O Pavilhão de Portugal mostra ao mundo as rela-
ções históricas entre Portugal e a China e destaca, 

Cortiça portuguesa 
chega à China

Pavilhão de Portugal em Xangai é de aglomerado negro

também, os avanços nacionais no domínio das 
energias renováveis e da criação de produtos ino-
vadores aos níveis ambiental e energético. 
De forma a consubstanciar o programa de 
conteúdos expositivos e as linhas de actuação, 
bem como os requisitos funcionais previstos, o 
Pavilhão terá as seguintes áreas principais: área 
protocolar – zona destinada à representação 
oficial de Portugal perante as entidades nacio-
nais e estrangeiras, lugar de acontecimentos 
especiais no quadro do intercâmbio interna-
cional; área expositiva – projecto de conteúdos 
em desenvolvimento a partir de um guião ex-
positivo em consonância com o tema da Expo 
2010 Shanghai; centro de negócios – zona es-
pecífica destinada ao fomento do intercâmbio 
económico entre Portugal, a República Popular 
da China e outros países; área comercial – zona 

de actividade comercial com possibilidade de 
concessão no âmbito das regras estabelecidas 
pela organização da Exposição; área adminis-
trativa – zona de apoio às actividades relaciona-
das com o funcionamento diário do Pavilhão e 
da representação portuguesa em geral; e, por 
último, área técnica – zona destinada a insta-
lações técnicas, armazém e serviços de apoio. 
A APCOR encontra-se em negociações com a 
Agência para o Investimento e Comércio Exter-
no de Portugal (AICEP) no sentido de definir a 
realização de uma iniciativa para a promoção da 
cortiça, a realizar neste espaço.
A exposição irá decorrer de 01 de Maio a 31 
de Outubro de 2010 e conta receber mais de 
70 milhões de visitantes. Para mais informações 
consulte: www.portugalexpo2010.com.pt/vPT/
index.html.

A cortiça, mais especificamente o aglomerado negro, vai ser o material de ex-
celência para a construção do Pavilhão de Portugal na Expo2010, em Xangai, 
China. Da autoria de Carlos Couto, um arquitecto português a viver em Macau, 
a obra terá dois mil metros quadrados e visa dar resposta ao mote lançado pela 
exposição “Better City, Better Life” (Melhor Cidade, Maior Qualidade de Vida).
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