
O evento que se realiza anualmente no Hotel Praia Golf, em Espinho, é um momento de 
confraternização e de reflexão sobre o presente e futuro do sector. 
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Foram cerca de 150 os associados, colaboradores 
da APCOR e convidados de entidades públicas e 
privadas que estiveram presentes no jantar de Na-
tal da associação.



Feira Data Local Web-site

SURFACES
03 a 05 de 
Fevereiro 
2009

EUA www.surfacesexpo.com

CEVISAMA
10 a 13 de 
Fevereiro 
2009

Espanha http://cevisama.
feriavalencia.com/

ECOBUILD + 
FUTUREBUILD

03 a 05 de 
Março 2009 Reino Unido www.ecobuild.co.uk

ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION

03 a 06 de 
Março 2009 Japão www.shopbiz.jp/top/index_

SB_e.html?PID=0102

BATIR 07 a 16 de 
Março 2009 França www.nicexpo.com/

evenements/fdn/index.php

MOSBUILD
31 de Março 
a 03 de Abril 
2009

Rússia www.mosbuild.com/eng/

Feiras de Vinho

Feiras de Materiais de Construção
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Ficha técnica

2008: um ano repleto 
de actividades 
Programas de promoção da cortiça no mundo, novas associa-
ções, cortiça aliada ao design e mais e melhores serviços da AP-
COR para os seus associados, são alguns dos acontecimentos do 
sector da cortiça que marcaram o ano que agora termina. 

A nível internacional, a APCOR teve em mãos a terceira fase da Campanha Internacional da 
Cortiça (CIC) e que visou a promoção deste produto em mercados-chave como a França e Ale-
manha. Com actividades como uma petição on-line em benefício da cortiça e acções junto de 
crianças e retalhistas, a campanha teve resultados notáveis e permitiu associar a cortiça como 
produto amigo do ambiente. Esta mensagem-chave possibilitou apresentar a cortiça com van-
tagens significativas em relação aos outros vedantes. Associar a cortiça ao design e à ciência é, 
também, uma mais-valia para este produto. E assim foi no seminário internacional “Design Cork 
meets Science and Industry” e que acolheu, em Lisboa, oradores nacionais e internacionais de 
prestigiadas entidades científicas e mais de 250 participantes que foram desafiados a reflectir 
sobre este tema e a definir conceitos e propostas de futuro. A destacar, ainda, que estiverem 
patentes, durante uma semana, no Museu Berardo, em Lisboa, 37 novas peças em cortiça resul-
tantes do trabalho de designers portugueses e holandeses envolvidos no projecto.
No que toca ao associativismo, destaca-se a criação de duas novas associações: Associação para 
a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (Aiff ) e Associação Fileira dos Materiais de 
Construção e Casa (Afimacc). A primeira congrega as várias indústrias de base florestal (Pinheiro, 
Eucalipto e Sobreiro) numa mesma estrutura e visa o desenvolvimento de um plano de acção 
comum que permita o reforço deste sectores fundamentais na economia portuguesa. Já a Affi-
mac reúne as associações representativas da fileira construção e casa, como sendo a cortiça, 
cerâmica, metal e rochas ornamentais e tem por objecto a promoção de iniciativas e projectos 
de cooperação inter-empresarial ou inter-institucional de internacionalização, de formação pro-
fissional e de inovação e desenvolvimento nas áreas comercial e marketing.
A APCOR  registou, também, um conjunto de actividades a destacar: a remodelação do jornal 
Notícias APCOR – uma publicação trimestral que completou este ano 50 números de existência 
–; a criação de uma área reservada no portal da APCOR para os seus associados – e que dispo-
nibiliza informação útil para a sua actividade -; o inicio do processo de fusão com a Associação 
de Industriais e Exportadores de Cortiça (AIEC) e que vai permitir ao sector reunir esforços e 
caminhar a uma só voz; e, por último, o corrente ano ficou, ainda, marcado pela certificação da 
APCOR pela norma ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade. 
Um conjunto de actividades que assinalaram o ano de 2008, mas que, na sua maioria, são ape-
nas a plataforma de lançamento para os projectos e desafios que o sector terá em 2009.

A Direcção

Feira Data Local Web-site

VITICULTURE & 
WINERY

28 a 31 de 
Janeiro 2009 Hungria www.szpkiallitas.hu

VINS DE LOIRE
02 a 04 de 
Fevereiro 
2009

França www.salondesvinsdeloire.com

ENOMAQ
10 a 13 de 
Fevereiro 
2009

Espanha www.feriazaragoza.com

OENOS 06 a 09 de 
Março 2009 Grécia www.helexpo.gr

PROWEIN 29 a 31 de 
Março 2009 Alemanha www.prowein.de

VIN AUSTRIA
29 de Março 
a 01 de Abril 
de 2009

Áustria www.vinaustria.at/
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CAPA

APCOR certificada pela 
ISO 9001:2008
A APCOR acaba de obter a certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) (Norma NP EN ISO 9001:2008).

APCOR certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade

No seu âmbito de actividade, é a primeira 
entidade a ser certificada pela nova norma e 
uma das primeiras a nível nacional a conseguir 
o reconhecimento pela ISO 9001:2008. 
O processo de implementação do SGQ foi au-
ditado pela Associação Portuguesa de Certifi-
cação (Apcer), tendo obtido o Certificado de 
Conformidade número 2008/CEP.3303, cujo 
âmbito é “concepção, desenvolvimento e rea-
lização de serviços de informação, representa-
ção e apoio técnico às empresas do sector da 
cortiça.”
Este processo tem como objectivo principal 
melhorar os serviços prestados aos asso-
ciados, bem como criar as condições ade-
quadas ao desenvolvimento da missão da 
associação, tendo presente a valorização da 
fileira da cortiça.

No âmbito desta metodologia, a associação 
definiu como Política da Qualidade: “Na prosse-
cução da sua missão, a APCOR baseia a sua po-
lítica de qualidade na satisfação dos associados, 
através do cumprimento dos objectivos, do en-
volvimento e motivação da equipa operacional 
e parceiros estratégicos, num espírito inovador 
e de melhoria contínua da organização.”
A APCOR definiu, ainda, como missão: “pro-
mover e valorizar a cortiça enquanto matéria-
prima de excelência e os seus produtos, atra-
vés da criação das condições necessárias ao 
desenvolvimento dos seus associados.” Como 
valores, a associação defende a “excelência 
quando pretendemos superar as expectativas, 
através do rigor, da eficácia, do entusiasmo e 
da vontade de inovar; e a cooperação e inde-
pendência na procura da participação activa 

dos associados em benefício dos interesses e 
desenvolvimento da fileira.”
A certificação pela Norma NP EN ISO 9001:2008 re-
flecte a preocupação da APCOR na definição e im-
plementação de um conjunto de processos e me-
todologias, assegurando, desta forma, elevados 
padrões de qualidade, eficiência, performance e 
competitividade, demonstrando a capacidade de 
resposta a todas as necessidades dos associados 
e demais entidades públicas e privadas.
Esta política envolve e compromete todos 
quantos colaboram e participam na prossecu-
ção da missão da APCOR e surge na sequên-
cia de uma trabalho desenvolvido por todo 
o sector e que visa o aumento da qualidade 
em todas as frentes de actuação, traduzidas na 
melhoria contínua dos produtos/serviços dis-
ponibilizados aos associados. 
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Associados da APCOR  
reuniram-se para celebrar o Natal
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CAPA

A APCOR, os seus associados e representantes de entidades públicas e privadas, reuniram-se, mais 
uma vez, num jantar de confraternização para celebrar a época natalícia, que decorreu no dia 12 de 
Dezembro, no Hotel Praia Golf, em Espinho.
O evento ficou marcado pela distribuição da brochura sobre a temática do Ambiente, designada por 
“Do Sobreiro à cortiça – um sistema sustentável” e pelo discurso do presidente da APCOR, António 
Amorim, que lembrou os desafios e dificuldades que o sector poderá se deparar. 

.5APCORNOTÍCIAS



NOTÍCIAS

APCOR lança mais duas 
publicações sobre cortiça

O Anuário 2009 é uma compilação de dados 
de referência para o sector e está dividido em 
quatro capítulos de informação e um dedica-
do a anunciantes (destinado a empresas que 
publicaram os seus anúncios). O suporte con-
ta com 80 páginas, dando predominância aos 
dados estatísticos da fileira da cortiça – preços 
de cortiça, quantidades extraídas, exportação 
e importação dos produtos de cortiça - e in-
formação sobre o mercado vinícola mundial 
– principal sector de destino dos produtos de 
cortiça. A fonte de informação para estes da-
dos assenta em organismos reconhecidos para 
o efeito, como é o caso do Instituto Nacional 
de Estatística e a Autoridade Florestal Nacional, 
com um tratamento e interpretação dos em-
presários da cortiça. 
O suporte conta, ainda, com uma caracteriza-
ção da actividade da APCOR e um retrato dos 
seus associados – contendo, ainda, uma lista 
completa dos membros da APCOR e respecti-
vas actividades. Há, também, lugar para um ca-

A APCOR acaba de lançar o 
Anuário 2009 e a brochura “Do 
Sobreiro à cortiça – um sistema 
sustentável”. Estes dois suportes 
preenchem duas lacunas de 
informação existentes no sector, 
uma vez que um é inteiramente 
dedicado à temática das 
estatísticas e o outro à área do 
ambiente.

pítulo dedicado à temática do ambiente, abor-
dando temas como a importância do montado 
de sobro para a preservação da biodiversidade, 
o sequestro de carbono nas florestas de sobro, 
as vantagens ambientais das rolhas de cortiça 
face aos outros vedantes e, ainda, a eco-efici-
ência da indústria de cortiça.
O Anuário 2009 foi editado em versão papel, 
num formato bilingue Português e Inglês, 
tendo-se impresso dois mil exemplares, e está 
disponível na página da associação em http://
www.apcor.pt/artigo.php?art=391.

Cortiça e Ambiente

“Do Sobreiro à cortiça – um sistema sustentá-
vel” é o título da brochura publicada pela AP-
COR sobre a temática da cortiça e do ambien-
te. O suporte está dividido em 10 capítulos e 
aborda questões como a ancestralidade do 
sobreiro, a relação entre a cortiça e o sobrei-
ro, a relação estabelecida ao longo dos tem-

pos entre o homem e a paisagem/cultura do 
montado, a importância económica e social 
dos montados, a biodiversidade, a regulação 
hidrológica e a conservação dos solos, aliada 
ao combate à desertificação, o sequestro de 
carbono, a gestão sustentada dos montados e 
a indústria de cortiça e o ambiente. Em cerca 
de 40 páginas, os autores – João Santos Perei-
ra, Miguel Nuno Bugalho e Maria Conceição 
Caldeira, do Instituto Superior de Agronomia – 
percorreram as questões fundamentais sobre a 
cortiça, o sobreiro e o ambiente, demonstran-
do as potencialidades deste produto e desta 
espécie de árvore, e, também, chamaram à 
atenção para as vantagens da cortiça face a 
outros produtos não naturais.
O suporte, que está repleto de imagens do 
montado, da flora e fauna e, ainda, da indús-
tria, foi editado em quatro línguas (português, 
inglês, francês e alemão) e está disponível para 
descarregar em http://www.apcor.pt/artigo.
php?art=653.

Do sobreiro à cortiça
Um sistema sustentável

Anuário APCOR 2009 Brochura sobre a temática do Ambiente
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ASSOCIATIVISMO

Fileira Florestal reunida 
numa associação
Associação para a Competitividade da Indús-
tria da Fileira Florestal (AIFF) é o nome da as-
sociação recentemente criada e que congrega 
as várias indústrias de base florestal (Pinheiro, 
Eucalipto e Sobreiro) numa mesma estrutura, 
assumindo, ainda, a primeira associação deste 
tipo em Portugal. 
A AIFF visa o desenvolvimento de um plano 
de acção comum para as indústrias da fileira 
florestal que permita o reforço de um conjunto 
de sectores fulcrais para a competitividade de 
Portugal. Neste sentido, a associação tem como 
principal objectivo a promoção e o exercício 
de iniciativas e actividades tendentes à criação 
de um centro nacional de competitividade, 
inovação e tecnologia, de vocação internacio-
nal. Para atingir este fim a AIFF visa promover e 
incentivar a cooperação entre empresas, orga-
nizações, universidades e entidades públicas, 
com vista ao aumento do respectivo volume 
de negócios, das exportações e do emprego 
qualificado, nas áreas económicas associadas à 
fileira florestal portuguesa. Para o desenvolvi-
mento do seu objectivo, a associação assume, 
ainda, como missão contribuir para que Portu-
gal se torne mais competitivo na investigação, 
concepção e desenvolvimento, fabrico e co-
mercialização de produtos e serviços associa-
dos à fileira florestal. 
Deste modo, as competências da associação 
passam por: contribuir para a produção e di-
vulgação de conhecimento no domínio da 
fileira florestal, fomentando a investigação 
e a troca de ideias e experiências; dinamizar 
acções que valorizem a cooperação entre as 
várias entidades; estabelecer contactos prefe-
renciais com universidades, empresas, centros 
de investigação, nacionais ou internacionais; 
promover a imagem e aumentar a visibilidade 

da fileira florestal portuguesa, junto da opinião 
pública e dos mercados internacionais; pro-
mover e apoiar projectos dos seus associados; 
colaborar com entidades oficiais ou de interes-
se público; promover a instituição de prémios 
e bolsas de estudo e outras actividades como 
cursos, estágios, seminários, congressos, expo-
sições, entre outros; e, organizar e desenvolver 
serviços de documentação e informação e pa-
trocinar edições de publicações.
Neste momento, para além da APCOR, fazem 
parte da AIFF as seguintes entidades: Associa-
ção da Indústria Papeleira, Associação das In-
dústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal, 
Associação para a Valorização da Floresta de 
Pinho, Biocant – Associação de Transferência 
de Tecnologia, Celulosa Beira Industrial, Cor-
ticeira Amorim SGPS, Instituto de Biologia 
Experimental e Tecnologia, Instituto de Enge-

nharia Mecânica e Gestão Industrial, Instituto 
de Engenharia de Sistemas e Computadores 
do Porto, Instituto Superior de Agronomia, 
Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, 
Portucel Viana - Empresa Produtora de Papeis 
Industriais, SONAE Indústria – produção e co-
mercialização de derivados de madeira, Vicaim 
– Indústria de Madeiras e Derivados, Visabeira 
Indústria SGPS e Universidade do Porto.
Uma das primeiras acções da AIFF foi a apre-
sentação de uma candidatura ao Ministério da 
Economia no sentido de conseguir o reconhe-
cimento de Pólo de Competitividade e Tecno-
logia das Indústrias de Base Florestal. 
A constituição desta associação, bem como a 
candidatura a Pólo de Competitividade, conta-
ram com o apoio da Cotec (Associação Empre-
sarial para a Inovação) e da Escola de Gestão 
do Porto. 

Cortiça faz parte da Associação da Fileira Florestal

.7APCORNOTÍCIAS



NOTÍCIAS

“Cada vez que ponderamos sobre que garra-
fa de vinho comprar, podemos ter nas nossas 
mãos o destino de rouxinóis, cegonhas e uma 
das árvores mais notáveis do mundo. E tudo 
isto está relacionado com o vedante. Se é uma 
rolha de cortiça, surge provavelmente da cas-
ca do sobreiro, da região do Alentejo em Por-
tugal. O sobreiro é a única árvore no mundo 
cuja casca pode ser removida periodicamente 
sem que as árvores sejam abatidas. Mas esta 
árvore é surpreendente também em outros 
aspectos. Sobrevive em solos pobres, alberga 
locais de nidificação e ainda tem espaço para 
algumas espécies raras de flores selvagens. 
Este retrato do Montado de Sobro revela um 
dos últimos lugares da Europa onde uma eco-
nomia local sustentável ainda se enquadra har-
moniosamente com a natureza.” É assim que a 
BBC divulga no seu sítio www.bbc.co.uk/pro-
grammes/b00g34qr, o documentário que foi 
exibido no mês de Dezembro na BBC2 deno-
minado “Cork – Forest in a Bottle” (Cortiça – a 
floresta numa garrafa) e que faz parte de uma 
série de documentários sobre Natural World (O 
mundo da natureza).
O documentário foi filmado em Portugal e 
contou com o apoio da APCOR e de um con-
junto de entidades e personalidades portu-
guesas. 

Consumidor inglês cria 
espaço em defesa da cortiça

Após a transmissão do documentário na BBC 
2, uma consumidora inglesa decidiu criar um 
grupo no facebook designado “Bring back pro-
per cork stoppers” (Tragam de volta as rolhas 
de cortiça), acessível em http://www.face-
book.com/group.php?gid=45636837750. Este 
espaço contém informação sobre a cortiça e 
alguns projectos desenvolvidos em prol desta 
matéria-prima e do montado de sobro. Parale-
lamente, a consumidora decidiu escrever para 
os supermercados ingleses a questionar a si-

BBC transmite 
documentário
“Cork-Forest in a Bottle”

tuação dos vedantes no sentido de perceber 
os que prescrevem cortiça e os que preferem 
outros vedantes, inquirindo-os, ainda, sobre as 
suas razões de opção. A consumidora acredita 
que os ingleses devem agir e para tal sugere 
três medidas: faz a diferença e compra vinho 

Cadeia de televisão inglesa emite documentário 
sobre montado e biodiversidade

com cortiça, apela à mudança – sugere que os 
consumidores peçam aos supermercados para 
alterar as suas políticas de compra – e pedir 
aos supermercados que identifiquem quais os 
vinhos que são vedados com cortiça para que 
os consumidores possam decidir.
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ASSOCIATIVISMO

AFIMACC é a nova 
associação da Fileira dos 
Materiais de Construção 
e Casa

A nova associação tem por objecto a promo-
ção de iniciativas e projectos de cooperação 
inter-empresarial ou inter-institucional de in-
ternacionalização, de formação profissional 
e de inovação e desenvolvimento nas áreas 
comercial e marketing. Envolvendo em rede 
associações sectoriais, institutos e outras en-
tidades ou instituições públicas ou privadas 
- do tecido científico e tecnológico ou com 
mera representação ou promoção de interes-
ses profissionais ou empresariais, empresas e 
autarquia -, a Afimacc pretende a afirmação 
duma especialização na área da internacio-
nalização das empresas e dos sectores da 
construção e casa, organizando as acções e as 
candidaturas que se mostrarem adequadas a 
esse fim. 
A Afimacc tem por actividades: produzir e 
disseminar conhecimento sobre os mercados 
da construção civil e casa; concentrar e dispo-
nibilizar recursos na área da promoção inter-
nacional de produtos e serviços relacionados 
com esses mercados; incentivar intervenções 
inovadoras na oferta e procura de bens e ser-
viços para a construção e casa, como duas das 
mais importantes fileiras empresariais do País; 
dinamizar as empresas destas fileiras para a re-
alização de projectos que sirvam objectivos de 
melhoria da sua competitividade internacio-

Representantes das associações assinam escritura de AIFF

nal; promover, representar e fazer-se represen-
tar em iniciativas que prossigam os objectivos 
dessa melhoria de competitividade; realizar 
estudos e criar e manter um sistema de gestão 
de conteúdos e base de dados orientados para 
o conhecimento dos mercados, para presença 
e promoção internacional dos produtos por-
tugueses dessas fileiras; promover e estruturar 
projectos de cooperação que visem uma in-
tervenção sustentada das empresas nos mer-
cados seleccionados; promover acções de for-
mação que visem a melhoria de qualificações 
e competências nos domínios da gestão e da 
internacionalização; e, por fim, realizar eventos 
de promoção e divulgação de produtos e ser-
viços das fileiras integradas na associação.
A constituição desta associação vem formali-
zar uma parceria existente desde 2002 e que 
se tem traduzido na realização dos projec-
tos de promoção externa dos materiais de 
construção portugueses – nomeadamente 
o desenvolvimento do Programa Fileira dos 
Materiais de Construção. Este programa tem 
permitido às empresa desta fileira participar 
conjuntamente em feiras e missões interna-
cionais, realizar suportes de informação e 
divulgação conjuntos e encetar estratégias 
benéficas para todas as empresas dos secto-
res envolvidos.

A Associação Fileira dos Materiais de Construção e Casa (Afimacc) é o nome da 
recente entidade que congrega as seguintes associações: APCOR, Associação 
dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Associação 
Portuguesa da Indústria de Cerâmica, a Associação Portuguesa dos Industriais 
de Mármore, Granito e Ramos Afins e a Associação Nacional das Empresas Me-
talúrgicas e Electromecânicas.

A principal via de acesso ao futuro Parque 
Empresarial da Cortiça (PEC) já está concluída. 
Com uma extensão total de 2,25 quilómetros, 
este troço integra a via Feira -Nogueira da Re-
gedoura e o investimento rondou os dois mi-
lhões de euros.
A via contempla quatro faixas de rodagem em 
toda a sua extensão, três rotundas de grande 
dimensão (uma no início da via e as restantes 
na zona do PEC) e uma passagem superior na 
zona do fontenário existente na variante Lou-
rosa - Lamas.
O PEC é um projecto da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira e da APCOR e tem como 
finalidade desenvolver e reforçar a competitivi-
dade do sector da cortiça.
Em traços gerais, esta infra-estrutura será cons-
tituída por uma zona industrial destinada ao 
sector da cortiça, bem como por um conjunto 
de serviços específicos de utilização colectiva 
para a indústria da cortiça, estando perspec-
tivadas, por exemplo, a construção de uma 
unidade de tratamento de efluentes líquidos 
(ETAR); uma unidade de cozedura de cortiça; 
uma unidade de lavação de rolhas; uma uni-
dade de cogeração alimentada pelo pó da 
cortiça; uma unidade de colmatagem; uma 
unidade de cortiça com “verde”; e espaços para 
armazenar matéria- prima e mercadorias.
Segundo o vereador da Câmara Municipal da 
Feira, Emídio Sousa, em declarações ao jornal 
Notícias de Lourosa, concluída a via de acesso, 
“vamos tentar avançar para uma candidatura 
para a execução do PEC propriamente dito, 
que tem que ser apresentada no primeiro tri-
mestre de 2009. Vamos ver se conseguimos a 
aprovação para o PEC”.

Principal via 
de acesso 
ao PEC 
já está 
concluída

O PEC é um projecto da Câmara 
Municipal de Santa Maria da 
Feira e da APCOR e tem como 
finalidade desenvolver e 
reforçar a competitividade do 
sector da cortiça.
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Cabanas ecológicas com cortiça são mais uma das no-
vas aplicações para esta matéria-prima. A inovação está 
a cargo da Amorim Isolamentos, da empresa de madei-
ra Carmo e de um gabinete de arquitectura e pretende 
conquistar o turismo ecológico. O objectivo é possibili-
tar a sua utilização nas áreas protegidas e parques na-
turais, na lógica de abrigos de montanha, uma vez que 
as cabanas são construídas com materiais reciclados e 
recicláveis. Japão, Itália e Médio Oriente são alguns dos 
mercados-chave a alcançar.
In, Público, 22 Outubro 2008

A cortiça esteve presente em várias peças da Moda Lis-
boa 2008. Com o tema Reflashion, as passerelles enche-
ram-se de colecções com toques de materiais amigos 
do ambiente ou recicláveis, como a cortiça. Ana Salazar 
aplicou-a, sob a forma de tela, em sandálias no qual in-
seriu também pele sintética de crocodilo e rebites em 
metal. Esta peça foi apresentada no Remade in Portu-
gal, onde Luís Buchinho concebeu, também, uma capa 
de homem em pele de cortiça escura e Maria Gambina 
concebeu um porta-retratos em papel de cortiça e pa-
pel reciclado inspirado nas capas dos discos de vinil. 
In, Notícias Magazine, 12 Outubro 2008

Novas aplicações para a cortiça nas áreas da cosmética, 
indústria alimentar (graças às propriedades antioxidan-
tes do material), transportes, na absorção de crude, no 
sector automóvel são algumas das propostas de um 
grupo de investigação da Universidade do Minho, de-
partamento de Engenharia de Polímeros, e da Corticeira 
Amorim. Estas duas entidades estão a desenvolver um 
conjunto de projectos de Investigação e Desenvolvi-
mento que visam trazer novas aplicações e produtos 
para a indústria de cortiça. Alguns exemplos são já 
conhecidos: a NASA utiliza a cortiça nos Space Shuttle 
como isolante contra vibrações e protector térmico dos 
rockets e depósito de combustível; a Mercedes decorou 
o interior do F700 a cortiça, pela acústica e estética; a 
Dior usa a cortiça em sapatos e os kayaks da marca Nelo 
a usam como protecção. 
In, Diário de Notícias, 21 Outubro 2008

Uma equipa do Centro de Ecologia aplicado Baeta 
Neves, do Instituto Superior de Agronomia, recebeu o 
prémio do concurso “Sustentabilidade do Sobreiro e da 
Biodiversidade” com o seu estudo “Exclusão de pastoreio 
e biodiversidade dos montados: fundamentos para a 
utilização do pastoreio rotacional”. Este trabalho permi-
te antever as alterações que se vão verificar em áreas de 

montado onde se impeça o pastoreio de, pelo menos, 
seis anos. A manutenção de parcelas sem pastoreio vai 
contribuir para uma maior biodiversidade à escala da 
paisagem, podendo favorecer a regeneração natural 
do sobreiro. O prémio foi criado no âmbito de um pro-
tocolo entre a Corticeira Amorim, a Autoridade Nacio-
nal Florestal, o Instituto de conservação da natureza e 
Biodibersidade, a Quercus e a WWF (World Wide Fund 
for Nature) e tem como objectivo aumentar o conheci-
mento em matéria de valorização e sustentabilidade do 
sobreiro e da biodiversidade do montado.
In, Revista da Qualidade, 01 Outubro 2008

A rolha de cortiça está a recuperar quota no mercado 
mundial, perdida com a introdução dos vedantes sinté-
ticos e de alumínio no sector dos vinhos, na sequência 
de uma política de modernização da fileira, que passou 
também por uma mudança de mentalidade dos seus 
intervenientes e pela aplicação de boas práticas de ges-
tão. Estas são algumas das ideias deixados por António 
Amorim, presidente da APCOR, numa entrevista realiza-
da pela Revista AICEP Portugal Global. Este número traz 
ainda um especial sobre a indústria de cortiça, apontan-
do as transformações que o sector sofreu nos últimos 
anos, ao nível da investigação e desenvolvimento, novos 
produtos, novas fábricas, novos valores que são associa-
dos a este produto português. Pode ver os artigos na 
íntegra em http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/
PUB/menurevistas/?page=2 .
In, Portugal Global, 01 Outubro 2008

MEDIA

Recortes de Imprensa[ ]

A cortiça está cada vez mais presente nos media nacionais. Ao longo dos últimos seis anos, 

os meios de comunicação social têm vindo a aumentar a publicação de notícias sobre o 

sector da cortiça, resultando num aumento de cerca de 50 por cento de 2003 para 2008. 
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Notícias publicadas
em 2008

2 3 Notícias por 
Publicação Ano 
de 2008

No ano de 2008 foram publicadas 612 notícias o 
que significa quase duas notícias por dia (gráfico 1) 
e um aumento de 79 notícias face ao ano transacto.
Relativamente às publicações por mês, o pico foi 
atingido no mês de Julho com a publicação de 
mais de 90 notícias. Este grande volume de infor-
mação produzida teve como factores, o anúncio 
da fusão da APCOR com a Associação de Impor-
tadores e Exportadores de Cortiça (AIEC), as ne-
gociações dos contratos colectivos de trabalho e 
abertura de novas fábricas de cortiça (gráfico 2).
A publicação que mais abordou o sector da cor-
tiça, no ano de 2008, foi o Jornal de Notícias, com 
42 artigos, seguido pelo Diário Económico (40 no-
tícias) e o Público (35 notícias). Dentro dos jornais 
regionais, o Terras da Feira e o Diário do Sul lideram 
com 10 notícias, respectivamente. As diversas re-
vistas publicaram 119 notícias (sendo que a Sába-
do publicou sete artigos e a Visão dedicou cinco 
notícias) e os restantes jornais nacionais dedicaram 
ao tema 111 notícias (dos quais se destaca a Vida 
Económica com 23 artigos, o OJE com 15 notícias 
e o Semanário Económico com 12) (gráfico 3).
Os temas mais abordados, em relação ao sector 
da cortiça, no ano de 2008 foram os Projectos AP-
COR (20 por cento) e a Indústria de Cortiça (16 por 
cento do total). Na primeira temática foram abor-
dados temas como a fusão da APCOR e a AIEC, a 
Campanha Internacional da Cortiça desenvolvida 
em França e na Alemanha e o Parque Empresarial 
da Cortiça. Na indústria de cortiça estão inclu-
ídos temas como as negociações dos contratos 
colectivos de trabalho e algumas medidas das 
empresas no sentido da internacionalização dos 
produtos de cortiça (gráfico 4).
As fontes de informação que mais notícias veicu-
laram em 2008 foram as empresas de cortiça e a 
APCOR. A associação continua a informar assidu-
amente os meios de comunicação social, através 

Cortiça nos media portugueses

Fonte: APCOR 
Ano:2008

do envio de comunicados de imprensa com as 
actividades do sector, facto que se reflecte nas 
notícias publicadas. As empresas de cortiça conti-
nuam, igualmente, a transmitir muita informação 

sobre o sector, da qual se destaca a abertura de 
novas fábricas e projectos de investigação e de-
senvolvimento que levam a cabo – por exemplo, 
novos produtos (gráfico 5).
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Arquitectos portugueses apostam na cortiça. O novo ar-
mazém da Quinta do Portal, no Douro, um projecto de 
Siza Vieira, e o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em 
Coruche, uma obra de Manuel Couceiro da Costa, são duas 
das novas estruturas a ser inauguradas em 2009 e que uti-
lizam cortiça com revestimento. O primeiro, com uma área 
de implantação de mais de dois mil metros quadrados e 
com uma área de construção de quase cinco mil metros 
quadrados, une o xisto – material típico dos socalcos do 
Douro – à cortiça, dando à estrutura uma harmonia com a 
paisagem. Já a obra de Coruche, pretende abarcar o mote 
“a cortiça como paradigma da arquitectura” e será um fu-
turo parque temático sobre tudo o que envolve a cortiça. 
Com uma área de cerca de 2400 metros quadrados, o edi-
fício coloca a cortiça no exterior como se de um sobreiro 
se tratasse. No primeiro piso é utilizada a cortiça amadia 
(resultante da terceira extracção do sobreiro), no segundo 
a cortiça virgem (a primeira cortiça extraída) e no terraço, 
elementos metálicos fazem lembras as folhas do sobreiro.
In, Arquitecturas (01 Novembro 2008) e Público (27 
Novembro 2008)

A Harnn & Thann Natural Home Spa - especialista na 
área da saúde, beleza, bem-estar e decoração - e a WWF 
(World Wide Fund for Nature) lançaram a campanha 
“Harnn & Thann pela WWF”, uma iniciativa de angariação 
de fundos para a organização global de conservação de 
natureza. Esta campanha consiste na comercialização 
de uma edição limitada do sabonete de arroz preto 
da marca (5 Euros), sendo que a sua venda irá reverter 

a favor da WWF para a conservação da floresta portu-
guesa e da sua biodiversidade. A imagem da campanha 
(presente no pack da edição limitada) é o lince ibérico, 
o felino mais ameaçado do mundo, e que tem no mon-
tado de sobro o seu habitat preferencial. A organização 
identificou o sobreiro como uma espécie prioritária a 
nível internacional, tornando-a factor distintivo e uma 
importante mais-valia florestal do país.
In, www.panda.org/news_facts/newsroom/news/index.
cfm?uNewsID=151881

A cortiça é o vedante mais sustentável. Este é o título de 
um artigo da Decanter, da autoria de Sally Easton, e que 
refere os dados de um estudo sobre a análise do ciclo de 
vida, ao nível ambiental, de três vedantes: cortiça, plás-
tico e cápsulas de alumínio. A cortiça destacou-se como o 
vedante mais amigo do ambiente. O estudo revelou que o 
plástico é nove vezes mais poluidor do ambiente e que o 
alumínio é 22 vezes mais prejudicial do que a cortiça. 
Este primeiro estudo independente foi conduzido se-
gundo as normas ISO (International Standards Organi-
sation) e envolveu representantes das várias indústrias, 
assim como peritos na análise do ciclo de vida dos produ-
tos. As variáveis tidas em conta foram: a emissão de gases 
responsáveis pelo efeito estufa; o consumo de energias 
não renováveis; o consumo de água; o contributo para a 
acidificação da atmosfera; o contributo para a deterioração 
da camada de ozono; o contributo para a eutrofização e a 
produção de desperdícios sólidos. Dos sete indicadores, a 
cortiça demonstrou ser melhor em seis. 

MEDIA
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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
Ano de 2008

5Notícias por Tema
Ano de 2008

4

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos cortiça
· Novas fábricas cortiça
· Dados Económicos sobre empresas
· Cortiça e Ambiente
· Outros

In, http://www.decanter.com/news/273366.html

Uma tese de Doutoramento sobre “O estudo do con-
teúdo dos halofenóis e haloanisóis nos vinhos tintos 
de qualidade. Incidência nos consumidores” “absolve” a 
cortiça como o único responsável pelo aroma e gosto 
a mofo nos vinhos tintos. O estudo atribui os defeitos à 
presença na bebida de compostos químicos, sem qual-
quer risco tóxico, como os halofenóis e haloanisóis, que 
se assemelham ao odor a mofo.
A investigadora e autora da tese, María Luisa Cope-
te, destaca como principais conclusões o facto destes 
compostos estarem presentes em 16 por cento dos vi-
nhos, em concentrações detectáveis do ponto de vista 
sensorial. Os mais frequentes são 2,4,6-Triclorofenol (TCP), 
2,3,4,6-Tetracloroanisol (TeCA) e 2,4,6-Tricloroanisol (TCA). 
O estudo foi desenvolvido na Universidade de Castilla-
La Mancha (UCLM) e concentrou-se em vinhos jovens 
das regiões de origem controlada espanholas.
In, http://www.hoy.es/20081123/sociedad/tesis-doctoral-
exime-corcho-20081123.html

A empresa australiana de vinhos, Redman, que com-
pleta este ano 100 anos de existência refere num artigo 
que continua a optar pelas rolhas de cortiça para vedar 
os seus vinhos. “Uma das razões pela qual somos fiéis à 
cortiça é o facto dos nossos vinhos precisam de evoluir 
de uma forma adequada, algo que não é possível com 
as cápsulas de alumínio”, refere o artigo.
In, Wine State, Novembro 2008
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O Instituto de Emprego 
e Formação Profissional 
(IEFP) reforçou o orçamento 
do Centro de Formação 
Profissional da Indústria de 
Cortiça (Cincork) de modo 
a aumentar a actividade 
formativa com vista à 
qualificação dos activos do 
sector. 

FORMAÇÃO

Cincork vai apostar em mais 
formação para activos
O Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) reforçou o orçamento do Centro de 
Formação Profissional da Indústria de Cortiça 
(Cincork) de modo a aumentar a actividade for-
mativa com vista à qualificação dos activos do 
sector. 
Deste modo, o Plano de Actividades e Orça-
mento para 2008 do Cincork - que previa 61 
por cento de volume de formação em moda-
lidades destinadas a jovens e 39 por cento em 
modalidades formativas para adultos - teve um 
reforço extraordinário de 14 por cento face ao 
montante inicialmente aprovado, no valor de 
cerca de 196 mil Euros, passando a dotação de 
funcionamento do Centro a totalizar 1.597.867 
Euros. Nos ajustamentos efectuados no Plano 

de Formação, o Cincork deverá atender à ne-
cessidade de responder com eficácia à procura 
de formação decorrente do funcionamento do 
Centro de Novas Oportunidades (CNO), desig-
nadamente através de formações modulares 
e Cursos de Educação Formação para Adultos, 
com percursos completos ou parciais. Relativa-
mente ao Orçamento de 2009, o IEFP considera 
um reforço extraordinário no valor de 394.421 
Euros, elevando o orçamento de 2009 para um 
montante total de 1.810.075 Euros.
Deste modo, o Cincork incorporou um conjun-
to de orientações das quais se destacam: pla-
nificar e programar as novas acções no quadro 
das modalidades de dupla certificação, tendo 
como suporte os referenciais de formação que 

se encontram disponíveis no Catálogo Nacional 
de Qualificações (CNQ) e que serão utilizados 
também para as formações modulares; assegu-
rar que, pelo menos, 70 por cento do volume 
de formação das acções não transitadas, é de-
senvolvido em modalidades dirigidas a adultos; 
manter disponível um volume de formação que 
permita responder às necessidades decorrentes 
de processos de reconhecimento, validação e 
certificação de competências (RVCC) ou da pro-
cura das empresas e outras organizações, atra-
vés da criação de acções de formação modu-
lares, programadas trimestralmente; cumprir as 
metas aprovadas em sede de Plano Estratégico 
de Intervenção para o Centro Novas Oportuni-
dades (CNO), ao nível dos adultos inscritos, en-
caminhados, em processo RVCC e certificados 
para os níveis Básico, Secundário e Profissional, 
contribuindo, preferencialmente, para elevar o 
nível de qualificações dos activos da respectiva 
área sectorial. 
Registe-se que estes ajustes resultam de um 
acordo assinado entre o APCOR, como entidade 
representativa do Cincork, e o IEFP e foi assina-
do por mais 11 centros de formação com gestão 
participada e visa contribuir para a execução da 
Iniciativa Novas Oportunidades, lançada pelo 
Governo. Este medida procura dar resposta aos 
baixos índices de escolarização dos portugue-
ses através da aposta na qualificação da popu-
lação, concretizando-se em duas ideias-chave: 
uma Oportunidade Nova para os jovens e uma 
Nova Oportunidade para os adultos.

Formandos do Cincork 
podem estagiar em empresas

No âmbito do curso de “Manutenção Industrial/ 
Mecatrónica I”, o Cincork lança o desafio às em-
presas do sector para que recebam nas suas ins-
talações formandos – que se encontram, ainda, 
no seu processo de formação – para estágios 
curriculares. O objectivo Formação prática em 
Contexto de Trabalho para que o aprendiz, ao 
fim de três anos de estudo, possa ser capaz de 
realizar actividades de análise, diagnóstico, con-
trolo e monitorização das condições de funcio-
namento dos equipamentos electromecânicos 
e sua manutenção preventiva. Mais informa-
ções devem ser obtidas junto deste centro ou 
pelo e-mail geral@cincork.com. 

Cincork com orçamento 
reforçado para formação para 
adultos
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NOTÍCIAS

Cortiça faz parte 
da Rede Ibérica 
de Comércio Florestal
A Rede Ibérica de Comércio Florestal é o mais 
recente projecto de conservação da World Wide 
Fund for Nature (WWF) e que apoia empresas 
portuguesas e espanholas na adopção de po-
líticas, esclarecidas e responsáveis, de compra 
de produtos de origem florestal, como sejam 
cortiça, madeira e papel. 
Uma aliança com quase duas dezenas de em-
presas de Portugal e Espanha para combater a 
exploração ilegal de madeira, a desflorestação 
e as alterações climáticas, através da gestão 
florestal sustentável das florestas mais amea-
çadas do planeta. No total são 17 as empresas 
fundadoras da WWF Rede Ibérica de Comércio 
Florestal e destas, seis são portuguesas – Am-
BioDiv, Amorim Revestimentos, Cork Supply, 
Leroy Merlin Portugal,  Listor e SusDesign. Estas 
empresas partilham com a WWF o objectivo de 

contribuir para a promoção da gestão respon-
sável das florestas, através do consumo respon-
sável de produtos de origem florestal.
As empresas que integram a WWF Rede Ibérica 
de Comércio Florestal comprometem-se a de-
senvolver e implementar um programa de com-
pra responsável de produtos florestais o que 
aumenta progressivamente o abastecimento 
de produtos certificados por sistemas credíveis 
como o Forest Sterwardship Council (FSC). 
A Rede Ibérica de Comércio Florestal é o grupo 
para Portugal e Espanha da Rede Global de Co-
mércio e Florestas da WWF (GFTN, sigla em In-
glês), uma rede mundial onde participam mais 
de 300 entidades, em mais de 30 países da Euro-
pa, África, América e Ásia. Através da Rede Ibé-
rica de Comércio Florestal, a WWF proporciona: 
apoio na elaboração e aplicação de programas 

de compra responsável de produtos florestais e 
responsabilidade corporativa; informação sobre 
o fornecimento de produtos florestais certifica-
dos por marcas credíveis, como o FSC; assesso-
ria sobre a comunicação do seu compromisso 
de compras responsáveis de produtos florestais 
aos seus fornecedores, clientes e partes interes-
sadas; e, ainda, contactos e relações comerciais 
com outros participantes do GFTN.
A Rede Global de Comércio Florestal da WWF 
estrutura-se em grupos de compradores (orien-
tados para o fomento do consumo responsável 
de produtos florestais, sendo a Rede Ibérica de 
Comércio Florestal um destes grupos) e os gru-
pos de produtores (orientados para fomentar a 
gestão florestal sustentável das florestas mais 
ameaçadas do mundo, sendo produtores flo-
restais e industriais de transformação de madei-
ra que contam com uma certificação florestal 
credível ou estão em processo de certificação). 
Através desta estrutura, a WWF facilita o esta-
belecimento de relações comerciais entre pro-
dutores florestais e consumidores responsáveis, 
criando condições de mercado que ajudam à 
conservação das florestas e proporcionam be-
nefícios às empresas e pessoas que delas de-
pendem. Para mais informações pode consultar 
www.wwf.pt.
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NOTÍCIAS

Três Pessoas 
e um 
Sobreiro

Filme sobre a vida de Vieira 
da Natividade

“Três Pessoas e um Sobreiro” é o nome do 
filme recentemente lançado sobre a vida do 
maior cientista português do século XX dedi-
cado ao sector da cortiça, Joaquim Vieira da 
Natividade.
O documentário assinala o quadragésimo ani-
versário da morte de Natividade, falecido a 19 
de Novembro de 1968 em Alcobaça. É uma 
produção realizada em 2004 pela Fundação 
João Lopes Fernandes e por António Menezes 
e conta a história de João Lopes Fernandes, Jo-
aquim Viera Natividade e António Sardinha de 
Oliveira, três amigos que tinham em comum 
o amor a uma árvore inigualável existente na 
bacia do Mediterrâneo – o sobreiro. Neste 
documentário sucedem-se relatos de per-
sonalidades que conviveram com estes três 
impulsionadores da Subericultura moderna, 
inúmeras fotografias que ilustram os aconteci-
mento da época e, ainda, vários documentos e 
histórias sobre estas personagens.
O filme está dividido em oito capítulos e 
pode ser visualizado na íntegra em www.
joaquimvieiranatividade.com – site, recente-
mente, criado para dar a conhecer esta per-
sonalidade. 
Este documentário foi lançado pela Organiza-
ção Não Governamental Euronatura e a Fun-
dação João Lopes Fernandes e surge no segui-
mento da publicação do livro “Joaquim Vieira 
Natividade (1899-1968) - Ciência e Política do 
Sobreiro e da Cortiça” – uma obra que pode ser 
adquirida junto dos serviços da APCOR. 

“Três Pessoas e um 
Sobreiro” é o nome do filme 
recentemente lançado 
sobre a vida de Joaquim 
Vieira da Natividade e que 
está disponível em www.
joaquimvieiranatividade.com

“Rolhinhas” chega 
à Assembleia da 
República 
Depois de instalado em restaurantes, esco-
las, centros comerciais e outros locais, chega 
agora à Assembleia da República um novo “Ro-
lhinhas”, o recipiente de recolha de rolhas de 
cortiça para reciclagem. Esta iniciativa, deno-
minada “Green Cork”, está a cargo da Quercus e 
visa recolher fundos para sustentar o projecto 
“Criar Bosques, Conservar a Biodiversidade” – 
cujo objectivo principal é a plantação de espé-
cies autóctones. 
Depois de cerca de meio ano em curso é che-
gado o momento de dar início à plantação de 
árvores (Quercus spp. entre outras) e arbustos 
constituintes da floresta original portuguesa. 
Após a recolha de sementes e posterior gemi-
nação em viveiro, trabalho desenvolvido pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade (ICNB), foram já plantadas cerca de 
4500 árvores e espécies florestais por todo o 
território nacional, pretendendo-se plantar, até 
2009, 500 mil árvores e arbustos e produzir um 
milhão de plantas. São mais de 50 as espécies 
seleccionadas por este projecto, sendo que o 
sobreiro é uma delas. 
Em comunicado de imprensa emitido pela 
Quercus pode ler-se “este projecto aposta no 
estabelecimento de canais de comunicação 
entre os vários intervenientes e apoia-se numa 
forte componente de parceria entre a socie-
dade civil e o Estado, envolvendo as empresas 
e o voluntariado, nomeadamente através do 
Corpo Nacional de Escutas, comprometendo 
assim a população portuguesa com a preser-

vação e recuperação da sua floresta original.” 
A Quercus afirma, ainda: “as vantagens das flo-
restas autóctones são variadas e vão desde um 
sequestro de carbono com muito maiores ga-
rantias de durabilidade, uma vez que são mais 
resistentes aos incêndios; a um melhor suporte 
de biodiversidade e a uma perfeita integração 
com os ciclos da água e bioquímicos dos ecos-
sistemas naturais. Recuperar e repor as nossas 
florestas originais, articulando-as de forma 
sustentável com as florestas de produção, será 
uma das melhores heranças que poderemos 
deixar às próximas gerações.”
Para mais informações poderá consultar www.
quercus.pt ou www.condominiodaterra.org/
criarbosques.

Para além do ICNB e da 
Quercus, participam nesta 
actividade a Autoridade 
Florestal Nacional, Agência 
Portuguesa do Ambiente 
e o Corpo Nacional de 
Escutas. Este projecto 
tem o apoio da Comissão 
Nacional da Unesco e conta 
com o Alto Patrocínio do 
Presidente da República. 
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NOTÍCIAS

Cortiça ao lado do vinho no Enovit

A ambição do Enovit é ser um mundo de 
ideias e de soluções ao serviço de todos os 
profissionais da fileira da vinha e do vinho. Para 
tal, a exposição desenvolveu-se à volta de três 
eixos: a terra e a condução da cultura da vinha 
(material de tracção, material de cultivo da vi-
nha, viveiristas, produtos fitossanitários, adu-
bos, material de poda e de vindima); a adega e 
a elaboração do vinho (material de transporte 
e recepção da vindima, cubas, barricas e bal-
seiros, adegas, material de laboratório, higiene, 
manutenção, logística); e o mercado do vinho 

(engarrafamento, embalagem, rótulos, rolhas, 
marketing e comunicação, comercialização, 
formação, informática, consultores, finanças e 
seguros).
Na quinta edição do Enovit, aos profissionais 
do sector da vinha e do vinho juntaram-se, 
pela primeira vez, a fileira do olival e azeite. A 
junção de sinergias entre as culturas da vinha e 
do olival e a existência de similitudes nos pro-
cessos técnicos de produção, armazenamento 
e engarrafamento do vinho e do azeite são o 
objectivo da realização conjunta desta feira.

Este ano, o Enovit responderá ao constante de-
safio de consolidar a sua liderança enquanto 
primeira feira de negócios em Portugal na área 
da viticultura e enologia, mantendo uma forte 
aposta na internacionalização, com enfoque es-
pecial em Itália, França, Espanha e Alemanha.
Fabricantes, industriais, importadores, expor-
tadores, técnicos, especialistas e associações 
puderam visitar mais de 10 mil m2 de área de 
exposição e participar num conjunto de even-
tos paralelos como Conferências, Workshops e 
Demonstrações. 

A cortiça esteve presente no Enovit Portugal, Salão Profissional de Técnicas e Equipamentos para 
Viticultura e Enologia, que decorreu de 6 a 8 de Novembro, na Feira Internacional de Lisboa (Parque 
das Nações). A cortiça esteve ao lado do vinho com a presença de várias empresas do sector da 
cortiça e através da distribuição de informação – nomeadamente os suportes da APCOR - aos visi-
tantes da feira. 
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ENTREVISTA

“Sou fascinada pelo 
material cortiça”

Maria Ribeiro Telles, pintora e escultora

Notícias APCOR - Há quanto tempo desenvol-
ve o seu trabalho?
Maria Ribeiro Telles - Formei-me na Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL) (Fa-
culdade de Belas Artes) durante os anos 80 e 
fiz a 1ª exposição individual em 1992. 

Que tipo de peças é que elabora? 
Desde então o meu trabalho desenrolou-se 
em torno da pintura de onde nunca consigo 
desligar os sentimentos da parte formal e dos 
elementos que a constituem.
Pinto sempre sobre a memória de um tema, 
seja ele real (uma paisagem) ou um simples 
sentimento. Procuro reconstitui-los no meu 
imaginário, acontecendo na maioria das vezes 
uma fusão entre os registos figurativos e abs-
tractos ficando em aberto um espaço de liber-
dade interpretativa.

Como nasceu este gosto por incluir a cortiça 
nos seus trabalhos de escultura?
A Cortiça apareceu como «objet trouvé» no 
sentido literal de objecto encontrado.
Contando um pouco da história. Depois de 
terminar a ESBAL passei muitos anos longe do 
contacto directo com o campo e a viver em vá-
rias cidades. Quando voltei às origens de armas 
e bagagens dei por mim a analisar a natureza 
como um espectador olha uma obra de arte.
O reencontro com a cortiça, fez-me recordar a 
lição da “Arte Povora”: privilegiar os materiais na-
turais e pobres. Explorar, arranjar, compor, afirmar 
as qualidades do material, foi o ponto de partida 
para a primeira escultura em cortiça.
O acumular de experiências pictóricas ofereceu-
me a possibilidade de perceber que podia explo-
rar a combinação entre a pintura e a escultura.

Como caracteriza a cortiça enquanto mate-
rial? E que outros materiais usa para além da 
cortiça?
Fiquei completamente fascinada com a «subs-
tância» cortiça. A riqueza da textura, a leveza do 
material e os valores cromáticos são uma lin-
guagem viva que apenas estavam à espera de 
uma abordagem estética mais contemporânea.
Surgiu, então, a reflexão do modo como a cor-
tiça iria intervir no espaço envolvente, neste 
caso uma instalação para exterior potenciando 
as suas características naturais. 
Privilegiando a verticalidade, criei três estrutu-
ras em ferro que suportam as placas de cor-
tiça bruta, justapostas e cortadas de maneira 
irregular.
Apenas algumas placas de cortiça são pintadas 
de azul-marinho criando um rendilhado de cor 
e transparências. 
Apesar de fixas a um eixo de ferro, a leveza da 
cortiça permite dar mobilidade proporcionando 
ao visitante interagir com a peça, alterando-a na 
forma e na cor e explorando o sentido do tacto.

Onde é possível encontrar as peças à venda e 
ou em exposição?
Neste momento está em fase de apreciação 
um projecto de pintura em cortiça a realizar no 
Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coru-
che e as peças encontram-se no meu atelier.

Que projectos tem pensado para desenvolver 
e que incluam a cortiça?
Tentar criar um diálogo com a natureza valori-
zando a intemporalidade da cortiça através de 
peças de escultura e pintura de várias escalas, 
em que o espaço interior ou exterior e a obra 
se influenciam mutuamente.

Perfil
Maria Ribeiro Telles  
tem 48 anos e é natural de Coruche. 
Licenciada em Artes Plásticas – Pintura pela Univer-
sidade de Lisboa Faculdade de Belas Artes (ULFBA) 
participou já em inúmeras exposições individuais e 
colectivas. A saber:

Exposições Individuais
2007  “Rio das Flores”, Palácio do Marquês de Valle Flor 

em conjunto com o lançamento do livro com o 
mesmo nome de Miguel Sousa Tavares

2005  Intervenção escultórica “Canção da Terra”, Mu-
seu Municipal de Coruche

2005 Pintura Galeria Monumental, Lisboa
2004  Instalação “Missa Nova” Igreja de Nossa Senhora 

do Castelo, Coruche 
2002 “As time goes by” Galeria Forma D`Arte, Estoril                                                        
2001 Pintura Galeria Monumental, Lisboa
1999 Desenhos Galeria Monumental, Lisboa
1997  Pintura Galeria Club 50, Lisboa; Pintura Galeria 

Monumental, Lisboa
1996 “Abraço”, Galeria Casa do Bocage, Setúbal
1994 “Por Entre Rios”, Galeria Casa do Bocage, Setúbal       
1992 Pintura  Galeria Leo, Lisboa

Exposições Colectivas
Desde 1997 participação sucessiva na “ARTELISBOA”, 
Feira Internacional de Lisboa (FIL)
2004  ARTeven, Lille, França, Stand Galeria Monumental
2003  ARCO 03 (Feira de Arte Contemporânea de Ma-

drid, Espanha)
 Stand Galeria Monumental
2000  “Imagens para a poesia de Virgínia Vitorino”, Ga-

leria Conventual, Alcobaça 
  Exposição de Artes Plásticas de temática Reli-

giosa, Convento de Jesus, Setúbal
 1º Prémio
1999 Gala BOSCH, FIL
1998  “Bandeiras” Portugiesiche Kunstlerfahnen in der 

Fachwerkstadt, Eppingen, Alemanha
1997  “MARCA MADEIRA”, Funchal, Madeira, Stand Ga-

leria Monumental             
1996  “Homenagem a Florbela Espanca”, Museu de 

Arqueologia e Etnografia de Setúbal 
 “4+1”, Galeria Monumental, Lisboa
1995  “Pintura no Feminino”, Museu de Arqueologia e 

Etnografia de Setúbal 
1992 “Alleluia 92”, Galeria Leo, Lisboa 
1991 “Salão Primavera”, Casino Estoril, Estoril 
1989  “Arte 89”, Sociedade Nacional de Belas Artes, 

Lisboa  
1987 “Estrada Marginal”, Museu do Traje, Lisboa  
 “III Bienal de Chaves”, Chaves
1985 “II  Bienal de Chaves”, Chaves 

Escultora concebe obra com cortiça e ferro Escultura em cortiça de Maria Ribeiro Telles

Encontrada um pouco por acaso, a 
cortiça começou a fazer parte das 
pinturas e esculturas de Maria Ri-
beiro Telles. Natural de Coruche, a 
artista associa a riqueza da textura, 
a leveza do material e os valores 
cromáticos a uma abordagem es-
tética mais contemporânea e faz 
nascer peças originais.
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ASSOCIATIVISMO

A Filcork - Associação Interprofissional da 
Fileira da Cortiça – foi reconhecida como Or-
ganização Interprofissional Florestal (OIF) pelo 
Ministério da Agricultura, através do Despacho 
n.º 24543/2008. Registe-se que é a primeira 
associação de âmbito florestal que consegue 
este reconhecimento.
Com este passo, a Filcork vê, assim, concretiza-
da uma antiga aspiração no sentido de reunir as 
condições indispensáveis ao desenvolvimento 
da Fileira da Cortiça, congregando num único 
organismo o estádio da produção de cortiça e 
o estádio da transformação e comercialização 
dos produtos de cortiça. 
A Filcork pretende coordenar as acções respei-
tantes ao desenvolvimento estratégico para a 
fileira da cortiça; promover a cortiça e o refor-
ço da acção dos agentes da fileira; representar 
os interesses da fileira da cortiça, sem colidir 

Filcork é reconhecida  
como Organização Interprofissional

com os objectivos das suas associadas; produ-
zir informação estatística ao nível da produção, 
transformação, exportações e mercados da 
cortiça; promover, coordenar e acompanhar 
a investigação e desenvolvimento da fileira, 
assim como coordenar a sua política de quali-
dade; promover a formação e qualificação pro-
fissional dos recursos humanos da fileira. 
É, ainda, missão da Filcork a promoção da certi-
ficação dos povoamentos suberícolas e do pro-
cesso industrial de transformação de cortiça; a 
promoção e implementação de um código de 

boas práticas suberícolas e rolheiras; a promo-
ção da inovação e do conhecimento com vis-
ta a garantir a sustentabilidade e a integração 
de todos os agentes da fileira; a coordenação 
da estratégia de comunicação e promoção da 
fileira, contribuindo para o equilíbrio económi-
co, social e ambiental das regiões da cortiça. 
A Filcork será, também, o interlocutor privile-
giado entre a fileira e o estado português ou a 
União Europeia.
Actualmente fazem parte da Filcork duas as-
sociações representativas da transformação: 

a APCOR e a Associação dos Industriais e Ex-
portadores de Cortiça (AIEC), e sete da produ-
ção: Associação dos Agricultores da Charneca 
(Achar), Associação de Produtores Florestais 
da Beira Interior (Aflobei), Associação de Pro-
dutores Florestais de Setúbal (Aflops), Associa-
ção de Produtores Florestais do Vale do Sado 
(Ansub), Associação dos Produtores Florestais 
do Concelho de Coruche e Limítrofes (APFC), 
Associação de Produtores Florestais (Subere-
vora) e Associação de Produtores Florestais da 
Região de Ponte de Sôr (Aflosor). 

Com este passo, a Filcork vê, 

assim, concretizada uma antiga 

aspiração no sentido de reunir 

as condições indispensáveis 

ao desenvolvimento da Fileira 

da Cortiça, reunindo num 

único organismo o estádio 

da produção de cortiça e o 

estádio da transformação e 

comercialização dos produtos 

de cortiça. 
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ASSOCIADOS

“A nossa empresa assume a máxima exigência 
e tem o maior carinho pelo sector da cortiça”

A empresa Castro & Cardoso, Lda. já está no 
mercado há mais de 30 anos. Nasceu em 1977 
pelas mãos de Manuel da Ressurreição Cardoso, 
ainda actual proprietário da empresa, tendo 
possuído este nome até 1987, altura em que a 
empresa em nome individual passa a Limitada, 
incorporando o nome da esposa – Maria Fern-
anda de Castro Silva Cardoso -, e assume o nome 
que perdura até hoje. 
As instalações, embora tenham crescido ao 
longo dos anos e à medida das necessidades, 
localizam-se na Zona Industrial do Casalinho, 
em Lourosa.
São produtores de rolhas de cortiça natural, 
atingindo uma produção de cerca de 800 mil 
rolhas/mês, e têm como principais mercados a 

Itália e o mercado nacional, embora já tenham 
exportado, nos anos 90, para Espanha, França e 
Canadá.
Manuel da Ressurreição Cardoso, que já trabalha 
no sector desde os 12 anos, tem consigo na 
empresa mais 10 trabalhadores, contando com 
a esposa e a filha Elisabete Fernanda que ajuda 
os pais na gestão da empresa. Com 28 anos e 
formação na área do jornalismo, Elisabete conta 
que “desde muito nova os meus fins-de-semana 
foram passados na empresa a ajudar os meus 
pais” e “ é impossível ficar indiferente a este 
sector quando se vai crescendo e ‘apanhando’ 
o gosto”. Não escondendo o gosto pela sua 
formação, admite que “o mercado de trabalho 
está difícil e a gestão da empresa é um trabalho 

bastante gratificante, uma vez que a nossa situ-
ação é bastante estável, tendo em conta o pano-
rama do mercado.”
Elisabete afirma que o segredo é “viver um dia 
novo a cada dia e não nos apoiarmos no dia de 
ontem.” Ao qual associou a filosofia da empresa 
“a Castro & Cardoso assume a máxima exigência 
e tem o maior carinho pelo sector da cortiça.” A 
esperança no futuro ficou demonstrada pelas 
palavras da jovem gestora “não acredito que 
a rolha de cortiça vá acabar” e continuou “po-
demos ter que direccionar os nossos produtos, 
aceitar as evoluções e mudanças dos mercados, 
mas estamos aqui para ficar.”
Aliada à filosofia da empresa, a Castro & Cardoso 
tem investido na melhoria dos seus processos 
de fabrico. Como exemplo é certificada pelo 
Systecode  - sistema de acreditação das empre-
sas mediante o Código Internacional das Práti-
cas Rolheiras - desde 2003. “Este sistema trouxe 
benefícios para empresa, nomeadamente ao 
nível de um maior controlo da qualidade e ras-
treabilidade do produto. A cortiça é hoje enca-
rada como um produto que está em contacto 
com os alimentos”, afirma Elisabete Fernanda. 
E continua: “os clientes também pedem a cer-
tificação. Há, hoje, um reconhecimento gene-
ralizado deste sistema, e as empresas aderentes 
conseguem essa credibilização.”

APCOR 
faculta informação útil

Enquanto associada da APCOR, a Castro & Car-
doso afirma que a “informação disponibilizada 
aos seus associados é muito útil para o desen-
volvimento do seu trabalho.” Elisabete Cardoso 
aponta, por exemplo, “as circulares que são en-
viadas com regularidade, os suportes de infor-
mação disponibilizados e o atendimento per-
sonalizado.” “Quando tenho uma dúvida recorro 
sempre à APCOR e, até à data, todas elas foram 
bem esclarecidas.” Quanto aos projectos da as-
sociação, destaca as campanhas de promoção 
desenvolvidas nos mercados internacionais, 
principalmente a Campanha Internacional da 
Cortiça, segunda fase, que decorreu no Reino 
Unido. “Considero que associar a reconhecida 
figura de José Mourinho a um produto portu-
guês como a cortiça foi uma excelente ideia 
para promover o nosso produto.”

Castro & Cardoso, Lda. 
produz 800 mil rolhas/mês

Empresa familiar 
tem mais de 30 anos

Elisabete Cardoso, gestora da Castro & Cardoso
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

POS - C
• Parametrizações do software de Gestão Documental e Gestão de Contactos.

• Lançamento da área reservada aos Associados.
•  Intensificação da utilização da área reservada 

aos Associados.

Novos Projectos no 
âmbito do SIAC – 
Sistema de Apoio a 
Acções Colectivas

• Análise de actividades a desenvolver e elaboração de Candidaturas. •  Análise com o QREN dos projectos apresentados.

Sistema de Gestão da 
Qualidade

•  Após o processo de organização e implementação de todo o SGQ, a APCOR foi auditada, com o 
objectivo de obter a Certificação do seu Sistema de Gestão, de acordo com NP EN ISO 9001:2008 – 
Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos.

•  Após certificação, continuar a cumprir com 
as regras impostas pela norma de referência, 
sempre com o objectivo de melhoria contínua 
dos produtos/serviços disponibilizados aos seus 
associados.

Interreg •  Elaboração do projecto e candidatura segundo o modelo de parceria APCOR – Asecor (Associação 
espanhola) e das autarquias da Estremadura espanhola e norte do Alentejo.

•  Análise da candidatura pelas entidades 
competentes.

Pólo de 
Competitividade  
da Floresta (PCT)

•  Análise da criação de um pólo de competitividade de base florestal e que engloba três clusters: 
cortiça, pasta e papel e madeira e mobiliário.

•  Elaboração da candidatura tripartida para o 
modelo de pólo.

Programa  
Formação PME

•  Aprovação do projecto Formação PME, com a duração de 2 anos (2 fases) - Novembro/2008 a 
Novembro/2010 - intervindo em 60 empresas (Pequenas e Médias) directa ou indirectamente 
ligadas ao sector. 

•  Neste trimestre, a actividade vai centrar-se inicialmente na selecção das 32 primeiras empresas a 
intervir no programa, seguindo-se a intervenção nas mesmas, a decorrer já no inicio de Dezembro.

•  Continuação da intervenção nas 32 empresas 
seleccionadas tendo em vista a elaboração 
do diagnóstico estratégico e plano de 
desenvolvimento.

Plano de comunicação 
internacional

•  Recolha de informação para instrução de candidatura de um plano de promoção dos produtos de 
cortiça, da área vitivinícola (rolha de cortiça) e dos materiais de construção e decoração (pavimentos 
e revestimentos).

•  Instrução de candidatura.

.19APCORNOTÍCIAS




