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APCORNOTÍCIAS

Portugal lidera 
o sector da 

cortiça

Portugal continua a liderar a fileira da cortiça ao nível da produção, 
transformação e comercialização da cortiça. Esta é a conclusão do 
“Estudo de Caracterização Sectorial 2011” promovido pela APCOR. 
O documento traça um perfil da fileira da cortiça e divulga os da-
dos mais recentes deste sector. 

Cortiça recomendada 
pela OIV

A Organisation Internacionale 
de la Vigne et du Vin recomenda 

a utilização da rolha de cortiça 
enquanto produto sustentável. Esta 
advertência surge num documento 
lançado recentemente e que apela 
a novas normas ambientais para o 

sector vitivinícola.  
| p. 5

Associados da APCOR 
reúnem-se no Natal

Cerca de 160 pessoas estiveram 
reunidas no jantar de Natal da 
APCOR. O evento decorreu no 
dia 09 de Dezembro e contou 

com a presença de associados, 
representantes de entidades 

públicas e privadas. 
| p. 6 e 7

Sobreiro elevado a 
Árvore Nacional

O Sobreiro é agora a Árvore 
Nacional de Portugal. Esta elevação 
surgiu na sequência da aprovação, 
por unanimidade, de um projecto 

de resolução apresentado na 
Assembleia da República por um 

conjunto de deputados e, também, 
teve a ajuda da sociedade civil. 

| p. 15



Feira Data Local Web-site

Bautec 21 a 25 de 
Fevereiro de 
2012

Alemanha www.bautec.com

Build + Decor 05 a 08 de 
Março de 2012

China www.ciec-expo.com/
jiancai2007/index_e.htm

Expo Build 
China

09 a 12 de Abril 
de 2012

China www.expobuild.com

Mosbuild 10 a 13 de Abril 
de 2012

Rússia www.mosbuild.com/

Coverings 17 a 20 de Abril 
de 2012

EUA www.coverings.com

Feiras de Vinho

Feiras de Materiais de Construção
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Feira Data Local Web-site

Essência 
do Vinho 
– Porto 
2012

16 a 19 de Fevereiro 
de 2012

Portugal www.essenciadovinho.com

Vinisud 20 a 22 de Fevereiro 
de 2012

França www.vinisud.com

Prowein 04 a 06 de Março 
de 2012

Alemanha www.prowein.com

Brasil 
International 
Wine Fair 
2012

20 a 22 de Março 
de 2012

Brasil http://brasilwinefair.br.com/

New York 
Wine Expo

02 a 04 de Março 
de 2012

EUA www.wine-expos.com/Wine/NY/

2011, um ano memorável
O ano de 2011 ficará, seguramente, na memória da história  
da fileira da cortiça. 

São muitos os acontecimentos que preencheram este ano e que, do ponto de vista 
mundial, se traduzem num quadro de crise económica e social generalizada. Não 
sendo nossa preocupação, aqui, relatar o rol de dificuldades permitimo-nos, isso 
sim, assinalar que associado às dificuldades a fileira da cortiça soube aproveitar o 
momento para reforçar a sua posição e a sua competitividade. 

Ao longo deste jornal são vários os exemplos do trabalho realizado pelo sector 
em prol do desenvolvimento e reforço da sua competência. Valorização da cortiça 
e aposta em novos produtos, continuação da estratégia de internacionalização em 
mercados tradicionais e emergentes, comunicação, investigação, desenvolvimento e 
inovação, qualidade, informação, são algumas das apostas do sector e que são bem 
visíveis no quadro nacional e internacional.
Mas os acontecimentos externos ao sector reforçaram, também, o carácter memorá-
vel de 2011 para o sobreiro e para a cortiça.
A título de exemplo, a consideração do sobreiro como árvore nacional explícita bem 
a importância económica, social e ambiental desta espécie florestal para o nosso país 
e para os países da orla do mediterrâneo que acolheram esta árvore tão emblemática.
Por tudo isto, o sobreiro e a cortiça foram assumindo ao longo do ano de 2011 uma 
nova dimensão para a maioria dos cidadãos. De espécie florestal globalmente des-
conhecida, o sobreiro entra na vida dos Portugueses pela sua real e multifuncional 
dimensão. E a utilização da cortiça na vida diária das pessoas torna-se uma realidade. 
Design, qualidade, propriedades únicas, inovação são algumas das portas de entrada, 
para muitos, numa nova relação com esta matéria-prima que surpreende e encanta.
Notoriedade e conhecimento do sobreiro e da cortiça são, pois, dois resultados am-
plamente alcançados a nível nacional mas, também, junto de mercados internacionais 
que foram motivo de intervenção do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça. 
Nunca, como agora, reconhecemos existir um conhecimento generalizado desta es-
pécie florestal, da sua importância para os ecossistemas locais, quer junto do cidadão 
comum, de jornalistas, de investigadores, entre outros. Do mesmo modo, a procura 
de soluções em cortiça ganha uma nova dimensão, resultado de uma procura mais 
consciente, informada e preocupada com as gerações futuras. Os produtos em cor-
tiça garantem a resposta adequada a essa procura e geram uma fidelização com um 
consumidor responsável e que procura soluções sustentáveis e amigas do ambiente. 

A Direcção
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CAPA

O documento está dividido em quatro capítu-
los fundamentais e aborda os seguintes temas: 
Contexto macroeconómico 2000-2010 – princi-
pais factores de influência para a fileira da corti-
ça; caracterização da fileira da cortiça; mercados 
e investimento na fileira da cortiça.
A evolução recente da Fileira da Cortiça traduz 
um cenário de algum enfraquecimento, agrava-
do pela crise económica e financeira internacio-
nal, cujos impactos se fizeram sentir nos anos 
de 2008 e, em particular, 2009. No entanto, esta 
situação, despoletou um processo de ajusta-
mento estrutural, onde foram iniciados esforços 
para contrariar esta tendência, e que tiveram 
reflexos já em 2010, com as exportações portu-
guesas de cortiça a apresentarem uma taxa de 
crescimento de oito por cento. 
O sobreiro é actualmente a terceira espécie 
florestal portuguesa, ocupando 22,5 por cen-

to da área de povoamentos florestais (716 mil 
hectares), concentrando-se maioritariamente 
(73,4 por cento) em quatro regiões NUT III, de-
signadamente nas regiões do Alentejo Central, 
Alentejo Litoral, Alto Alentejo e Lezíria do Tejo. 
O sobreiro é, também, a segunda espécie com 
maior área em Rede Natura 2000, 129.201 hec-
tares, correspondendo a 18 por cento da área 
nacional de sobreiro.
Relativamente à área de sobreiro certificada 
em Portugal constata-se que é o sistema Fo-
rest Stewardhip Council (FSC) que possui uma 
maior área certificada para esta espécie (68.176 
ha), representando 9,5 por cento da área na-
cional de sobreiro. A nível mundial, a Fileira da 
Cortiça possui 45 certificados FSC de Cadeia de 
Custódia (CdC), dos quais 28,9 por cento são de 
Portugal. 
O sobreiro encontra-se limitado à região me-

diterrânica, tendo expressão em sete países, 
onde ocupa cerca de 2,1 milhões de hectares. 
Portugal é o país com maior área de sobreiro, 
com 34 por cento da área mundial, seguindo-se 
a Espanha e Marrocos. Já a produção mundial 
de cortiça ascende a 201.428 toneladas, desta-
cando-se, a nível individual, Portugal como o 
principal produtor mundial, com 49,6 por cento 
da produção mundial, seguindo-se a Espanha e 
Marrocos. 
As exportações mundiais de cortiça no período 
2001-2010 revelam uma tendência de perda de 
valor de mercado (cerca de 319 Milhões de Eu-
ros, uma quebra de 21 por cento), decorrente 
de várias razões, nomeadamente, uma perda 
efectiva de quota de mercado para produtos 
concorrentes na área dos vedantes para vinhos, 
de uma tendência de apreciação do euro face 
ao dólar e do efeito da recessão económica ini-

LLLLLLL

A APCOR acaba de lançar o “Estudo de Caracterização da Fileira da Cortiça”. O do-
cumento analisa a evolução das tendências ocorridas no período 2000-2010, pro-
porcionando um conjunto de informação relevante e de ajuda à compreensão do 
presente e dando linhas de orientação para perspectivar o futuro.

APCOR lança estudo de 
caracterização do sector

Sector conta com 597 empresas  
e cerca de 9 mil trabalhadores

APCOR lança primeiro estudo de caracterização  
da Fileira da Cortiça
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ciada em 2008. O valor actual das exportações 
mundiais (2010) é de cerca de 1.229 Milhões de 
Euros, apresentando uma tendência de recupe-
ração face a 2009 de nove por cento, cerca de 
102 Milhões de Euros. Portugal é o líder mundial 
das exportações de cortiça, com uma quota de 
61,3 por cento, e com uma tendência de reforço 
da mesma (um aumento de 3,7 por cento entre 
2001 e 2010).
Com um valor global de exportações em 2010 
de 754 Milhões de Euros e um saldo da balan-
ça comercial de 659 Milhões de Euros, a fileira 
da cortiça é extremamente relevante para a 
economia portuguesa. Actualmente, a fileira da 
cortiça representa 2,0 por cento das exporta-
ções de bens portuguesas e 0,2 por cento das 
importações de bens, revelador de um elevado 
valor acrescentado nacional. O valor global das 
exportações de cortiça no período 2000 – 2010 
apresenta uma tendência de quebra, com uma 
redução de 163 Milhões de Euros (-17,8 por 
cento comparativamente a 2000). Em qualquer 
caso esta análise fica influenciada pelo impacto 
generalizado da recessão económica global de 
2008 e 2009. As rolhas de cortiça são o produto 
líder das exportações de cortiça com 529 Mi-
lhões de Euros (70 por cento do total), seguin-
do-se os materiais de construção (176,3 Milhões 
de Euros, 23,4 por cento).
O número de empresas da indústria da cortiça 
tem diminuído ao longo do período 2000-2009, 
verificando-se uma taxa de variação de -28 por 

cento entre os anos 2000 e 2009, registando-
-se 597 empresas em 2009.
O investimento global da Indústria da Fileira 
da Cortiça nos últimos dez anos (não consi-
derando aqui investimentos realizados inte-
gralmente sem qualquer co-financiamento 
de fundos públicos) foi de 482 Milhões de 
Euros. É também de salientar que uma com-
ponente relevante deste investimento (63 
por cento) foi realizada com recurso a in-
vestimento privado, revelando um esforço 
de investimento considerável (superior a 
304 Milhões de Euros). Já o investimento 
em Inovação e I&DT no período 2000-2010 
(considerando os sistemas de incentivos 
PRIME, QREN, POAGRO e FCT) foi de 85,9 
Milhões de Euros, cerca de 17,8 por cento 
do investimento total, o que é elucidativo 
quanto ao esforço que a Fileira da Cortiça 
desenvolveu nos últimos anos, para proce-
der ao necessário reforço da competitivida-
de tecnológica, na melhoria e/ou desen-
volvimento de novos produtos, processos 
e sistemas.
Registe-se que o estudo é da autoria de Ma-
falda Evangelista e teve o apoio financeiro 
do Programa COMPETE.
O documento está disponível na APCOR e 
pode ser consultado no sítio da associação 
em: 
http://www.apcor.pt/artigo/estudo-caracte-
rizacao-sectorial-2011.htm .

CAPA

Estudo de caracterização sectorial 
em síntese

Produção
-  2,1 milhões de hectares de área total de montado de 

sobro, limitado à região mediterrânica.
-  Portugal é o país com maior área de sobreiro, com 

34% da área mundial.
-  Portugal é o maior produtor mundial de cortiça com 

49,6% (cerca de 100 mil toneladas).
-  716.000 hectares de sobreiro, representando a ter-

ceira espécie florestal portuguesa e ocupando 22,5% 
da área de povoamentos florestais.

-  73,4% da área de sobreiro (cerca de 525.000 hecta-
res) estão concentrados no Alentejo Central, Alente-
jo Litoral, Alto Alentejo e Lezíria do Tejo.

Comércio
-  1.229 Milhões de Euros é o valor actual das exporta-

ções mundiais (2010).
-  Portugal é o líder mundial das exportações de corti-

ça, com uma quota de 61,3% e mais de 750 Milhões 
de Euros.

-  A fileira da cortiça representa 2,0% das exportações de 
bens portugueses e 0,2% das importações de bens, 
revelador de um elevado valor acrescentado nacional.

-  As rolhas de cortiça são o produto líder das expor-
tações com 529 Milhões de Euros (70% do total), se-
guindo-se os materiais de construção (176,3 Milhões 
de Euros, 23,4%).

-  Os materiais de construção e decoração de cortiça 
representam 23% das exportações totais (176,3 Mi-
lhões de Euros).

-  Os principais destinos das exportações portugue-
sas são França, com 153,3 Milhões de Euros (20,3%), 
seguindo-se os EUA (119 Milhões de Euros, 15,8%) e 
a Espanha (79 Milhões de Euros, 10,4%).

Perfil das Empresas
-  597 empresas a operar no sector, em 2009.
-  70% são empresas vocacionadas para a fabricação 

de rolhas de cortiça. 
-  59% possuem apenas até quatro trabalhadores.
-  307 empresas (51,4% do total) têm um volume de negó-

cios inferior a 0,5 Milhões de Euros, e 19 empresas (3,2%) 
com volume de negócios superior a 10 Milhões de Euros.

-  8.723 pessoas a laborar no sector, em 2009.

I&D
-  482 Milhões de Euros de investimento global da In-

dústria da Fileira da Cortiça, nos últimos dez anos.
-  85,9 Milhões de Euros de investimento em Inovação 

e I&DT, no período 2000-2010 (considerando os sis-
temas de incentivos PRIME, QREN, POAGRO e FCT).

-  63 processos de registo de propriedade relacionados 
com a Fileira da Cortiça.

-  44 processos relacionados com a Fileira da Cortiça 
para a concessão de Patente de Invenção Nacional.

-  13 processos associados à Fileira da Cortiça para a 
concessão de Patentes de Invenção Europeia.

Qualidade
-  68.176 hectares de área de sobreiro com certificação 

florestal FSC em Portugal, representando 9,5% da 
área nacional de sobreiro.

-  45 certificados FSC de CdC (Cadeia de Custódia) a 
nível mundial, dos quais 28,9% são de Portugal.

-  385 empresas a nível mundial certificadas pelo Sys-
tecode, das quais 278 (72%) estão em Portugal.

-  45 normas portuguesas (NP), 65 normas europeias 
(EN) e 55 normas internacionais (ISO) é o resultado 
do trabalho da comissão CT16 ao nível da Normali-
zação Sectorial.

Sobreiro é a terceira espécie florestal nacional
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O protocolo consiste em duas vertentes: 
Enterprise Protocol (Protocolo Empresarial) e 
Product Protocol (Protocolo de Produto). Estas 
permitem às empresas avaliar as suas emissões 
de carbono através de um sistema de cálculo e 
oferecem um guia de análise do Ciclo de Vida 
do Produto no qual a rolha de cortiça possui 
um papel preponderante. 
A OIV refere que as “rolhas de cortiça represen-
tam uma especificidade do sector vinícola e a 
sua utilização tem um impacto importante na 
conservação sustentável da floresta. Devido a 
este papel importante, o balanço da emissão 
de carbono da rolha pode ser tido em conta... “. 
Além disso, reconhece-se que “aquando a con-
tabilização das emissões dos gases efeito estu-
fa relacionados com a rolha de cortiça natural, 
o sistema de produção deve ser considerado 
de forma holística.” Isto significa que não deve 
ser contabilizado apenas o carbono retido pelo 
produto (rolha), mas também o sumidouro de 
carbono do montado de sobro. 
Segundo um estudo publicado pelo Institu-
to Superior de Agronomia (ISA), de Lisboa, o 
montado pode fixar cerca de 6 toneladas de 
CO2

 por hectare e ano, o que corresponde, no 
caso de Portugal a mais de 4 milhões de to-
neladas de CO

2
 por ano. Em consequência, é 

possível concluir que as florestas de sobro do 
Mediterrâneo (2,2 milhões de hectares) possi-
bilitam a retenção de quase 14 milhões de to-
neladas de CO

2
, por ano.

Às medidas tomadas pela OIV, Joaquim Lima, 
director geral da APCOR, refere que “a susten-
tabilidade e a redução do impacto ambiental 
estão na ordem do dia e, com isto, não pode-
mos minimizar a importância de tal reconhe-
cimento de uma organização mundial que 
rege o comércio de vinho. A rolha de cortiça 
é a única opção de vedante para os produto-
res de vinho, distribuidores e retalhistas que 
pretendem minimizar a pegada de carbono 
e adoptar as melhores práticas em relação ao 
desempenho ambiental.”
Para aceder ao relatório completo da OIV pode 
consultar: http://www.corkqc.com/S-mat/OIV-
-CST431-2011.pdf ou www.oiv.int/oiv/info/frre-
solution.

Os benefícios, em termos ambientais, das ro-
lhas de cortiça em relação aos vedantes al-
ternativos também são evidenciados numa 
análise sobre o Ciclo de Vida do Produto reali-
zada pela PriceWaterHouseCoopers / Ecobilan 
(“Evaluation of the environmental impacts of Cork 
Stoppers versus Aluminium and Plastic Closures” 
- 2008), sobre o ciclo de vida das rolhas de cor-
tiça versus cápsulas de alumínio e vedantes de 
plástico. 
No que diz respeito à emissão de gases com 
efeito de estufa, o estudo revela que cada ve-
dante de plástico emite 10 vezes mais CO2

 que 
uma rolha de plástico e as emissões de CO

2
 da 

cápsula de alumínio são 24 vezes superiores às 
da rolha de cortiça. 
O estudo concluiu que, ao longo de um pe-
ríodo de 100 anos, a emissão de CO

2
 durante 

o ciclo de vida de 1000 rolhas (isto é, produ-
ção, transporte, embalamento e fim de vida) 
ascende a 1.533 g de CO

2
 equivalente (CO

2
e), 

enquanto que o valor relativo a 1000 vedantes 

OIV recomenda utilização  
da rolha de cortiça 
A Organisation Internacionale de la Vigne et du Vin (OIV) (Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho) lançou, recentemente, novas normas ambientais para o sector 
vitivinícola. As normas consistem num protocolo universal, denominado General Prin-
ciples of the OIV Greenhouse Gas Accounting Protocol for the Vine and Wine Sector, que 
recomenda a utilização da rolha de cortiça enquanto produto sustentável. 

sintéticos é de 14.833 g de CO
2
e e em relação a 

1000 screwcaps é de 37.172 g de CO
2
 (ver gráfi-

co correspondente nas Notas ao Editor).
Este estudo englobou a análise de sete indica-
dores-chave ambientais, a saber: a emissão de 
gases responsáveis pelo efeito estufa; o con-
sumo 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 eutro-
fização e a produção de desperdícios sólidos.
As rolhas de cortiça classificaram-se como a 
melhor alternativa em seis dos referidos indi-
cadores e surgem em segundo lugar, a seguir 
aos vedantes de alumínio, no que diz respeito 
ao consumo de água.
O estudo da PricewaterhouseCoopers, ela-
borado nos termos das normas ISO 14040 e 
14044, foi sujeito a uma revisão minuciosa 
realizada por três entidades independentes, 
incluindo um perito em análises de ciclos de 
vida.

SECTOR VINÍCOLA

Rolha de cortiça é o vedante mais sustentável, defende a OIV
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NATAL

APCOR e associados reunidos 
em mais um Natal

Este é o momento em que a associação con-
segue reunir a maioria dos seus membros, para 
partilhar o trabalho desenvolvido no ano e co-
lher opiniões e sugestões para o ano que se 
segue. Mais do que um convívio natalício entre 
os empresários e as entidades que têm parti-
lhado com a APCOR todos os esforços para 
o desenvolvimento de um sector único da 
economia nacional é um acontecimento para 
analisar a fileira e traçar as linhas de futuro. É 
um espaço onde todos os anos se reflecte sobre 
a situação actual da indústria da cortiça, os acon-
tecimentos do ano transacto – com o ponto de 
situação dos projectos a decorrer no âmbito sec-
torial e dentro da associação - e se lançam ideias 
e medidas a tomar num futuro próximo para au-
mentar a competitividade do sector. 
A noite ficou marcada pela apresentação do 
Estudo de Caracterização Sectorial 2011 (ver 

página 3 e 4). Esta é uma peça fundamental e 
que tem o grande objectivo de dar a conhecer 
a Fileira da Cortiça nas suas múltiplas expres-
sões. De referir que o estudo resulta de uma 
metodologia cuidada e que teve em linha de 
conta a pesquisa de fontes de informação cre-
díveis nacionais e internacionais, de natureza 
pública e privada.
Relativamente às actividades desenvolvidas 
no ano que agora finda, foi lembrada a reali-
zação do Congresso Mundial do Sobreiro e da 
Cortiça. Este congresso teve o mérito de reunir 
quase 500 pessoas em torno de um programa 
de luxo que contou com especialistas de re-
nome nacional e internacional. A 2ª Edição da 
Gala Anual da Cortiça, que teve lugar no mes-
mo dia, no Convento do Beato, foi outro ponto 
de destaque, uma vez que foi um espaço para 
homenagear um conjunto de entidades e per-

sonalidades relacionadas com a cortiça e que 
contou com cerca de 300 pessoas.
O Anuário da APCOR de 2011 – documento 
que reúne informação estatística da fileira da 
Cortiça – e o programa Formação PME que 
está a ser implementado em 25 empresas ao 
nível da consultoria e formação foram outros 
dois projectos a registar.
O presidente da Direcção da APCOR, António 
Rios de Amorim, deixou, ainda, uma referência 
à recuperação das exportações portuguesas 
de produtos de cortiça, já que os últimos da-
dos do Instituto Nacional de Estatística, Janeiro 
a Setembro de 2011, demonstram que há uma 
recuperação na ordem dos nove por cento em 
valor. Será a mensagem de alento que ficará 
com a promessa de que a APCOR continuará 
empenhada na promoção da cortiça e na aju-
da a todo o sector.

A APCOR reuniu-se, uma vez mais, com os seus associados para celebrar a época 
natalícia, no dia 09 de Dezembro, no Hotel Praia Golf, em Espinho.

 Direcção da APCOR passou em revista o ano de 2011
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NATAL

Vários momentos de 
confraternização no jantar de Natal
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ESTUDOS

Fonte: Demoskopea
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Italianos pagam mais  
por um vinho vedado com 
rolha de cortiça
De acordo com um estudo realizado em Itália quase 60 por 
cento dos inquiridos estão dispostos a pagar mais por um vi-
nho vedado com uma rolha de cortiça.

Mais de um ano após o arranque da Campa-
nha para a Promoção Internacional da Cortiça 
- InterCork, realizou-se um estudo, elaborado 
pela Demoskopea*, em Itália, que demonstra 
que mais de metade dos italianos inquiridos 
(57 por cento) estão dispostos a pagar mais 
por uma garrafa de vinho vedada com rolha 
de cortiça. 
Quando questionados sobre qual o melhor 
vedante para assegurar a qualidade do vinho, 
85 por cento apontaram a rolha de cortiça 
(gráfico 1). 
À pergunta “ Acha que um vinho vedado com 
uma rolha de cortiça vale mais do que um veda-
do com outro vedante? Acha que a cortiça pre-
serva melhor a qualidade do vinho?”, 78 por cen-
to dos inquiridos afirmaram que sim (gráfico 2).
O gesto de abrir uma garrafa de vinho, que os 
italianos associam a um ritual cheio de charme 
e elegância, também é muito apreciado. Cerca 
de 90 por cento dos inquiridos constatam que 
o ritual de abrir a garrafa e cheirar uma rolha 
de cortiça é “muito importante” e “ bastante 
importante” no acto de consumo do vinho 
(gráfico 3).
Quando pensam na cortiça, os primeiros ad-
jectivos que os inquiridos referem são: as ca-
racterísticas intrínsecas do material (65 por 

cento), natural (55 por cento), tradicional (26 
por cento) e genuíno (10 por cento). 
A maioria dos inquiridos sabe, ainda, que a cor-
tiça é reciclável (88 por cento) (gráfico 4).
Foi ainda pedido aos inquiridos se concordavam 
ou não com determinadas expressões referidas 
por outros. Assim 97 por cento concorda que a 
cortiça é sinónimo de “tradição”, 83 por cento que 
protege o ambiente e 77 por cento que dá uma 
imagem de qualidade ao vinho (gráfico 5).
Registe-se que Itália é o segundo maior produ-
tor vinícola mundial, apenas ultrapassado pela 
França, e conta, anualmente, com cerca de 45 
milhões de hectolitros produzidos. 
Os parceiros da APCOR na realização do Inter-
Cork em Itália são: a Assoimballaggi / Feder-
legnoarredo e a Rilegno, e as mais importantes 
empresas produtoras de cortiça neste país. 
Todos afirmam “estar satisfeitos com os resulta-
dos do estudo”. Registe-se que há mais de um 
ano estas entidades estão a desenvolver acti-
vidades de comunicação com o objectivo de 
aumentar a visibilidade da cortiça e as diversas 
vantagens deste produto, afirmando-a como a 
única solução natural para conservar o vinho.

*Demoskopea é o parceiro exclusivo para Global NR na Itália, uma rede 
de institutos de investigação independentes que compartilha o mes-
mo padrão a nível de qualidade e valores, presente em 21 País.
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As vendas de caixas das Top 100 Marcas de Vinho Premium nos EUA 
vedadas com cortiça aumentaram 7,7 por cento durante quatro sema-
nas a terminar em 17 Setembro de 2011, se comparadas com o ano 
anterior. Durante o mesmo período, a venda das Top 100 Marcas ve-
dadas com vedantes alternativos caíram 11,9 por cento (Tabela 1). Os 
resultados são dados de um estudo da A.C.Nielsen e promovido pelo 
Cork Quality Council (Conselho para a Qualidade da Cortiça).

Tabela 1 - Venda de Caixas

4 semanas a 
terminar em:

17/09/2011 18/09/2010 Variação

Rolhas de 
cortiça

689.252 639.923 7,7%

Vedantes  
Alternativos

444.848 504.992 - 11,9%

Total dos Top 
100

1.134.100 1.144.915 - 0,9%

Fonte: CQC

Como resultado, os vinhos vedados com cortiça corresponderam a 61 
por cento das caixas das Top 100 Marcas de Vinho Premium naquele 
país, comparado com 56 por cento de há um ano atrás. As Top 100 Mar-
cas correspondem a 55 por cento de todo o vinho engarrafado em em-
balagens de 750 ml produzido nos Estados Unidos.
“Este é o sexto estudo consecutivo a mostrar um forte aumento da ven-
da de vinho vedado com cortiça,” diz Peter Weber, director executivo do 
Cork Quality Council. “Com a melhoria na qualidade da cortiça, a ina-
balável preferência do consumidor pela cortiça natural e os problemas 
que têm surgido com os vedantes alternativos, um crescente número 
de caves nos EUA tem vindo a escolher a cortiça”, refere. 

Adicionalmente, o número de variedades de vinho vedadas com cortiça 
aumentou 5,5 por cento, para 668. Em contraste, o número de variedades 
vedadas com vedantes alternativos caiu 15,4 por cento, para 269 (Tabela 2).

Tabela 2 - Stock de variedades de vinho 

4 semanas a 
terminar em:

17/09/2011 18/09/2010 Variação

Rolhas de 
cortiça

668 633 5,5 %

Vedantes alter-
nativos

269 318 - 15,4%

Total Top 100 937 951 - 1,5 %

Fonte: CQC

Os vedantes alternativos têm dominado nos vinhos de menor valor, no 
entanto, no período mais recente, as rolhas de cortiça melhoraram de 44 
por cento para 50 por cento na categoria de $6-$9 (4€-6,5€). A venda de 
vinhos vedados com cortiça aumentou também de 58 por cento para 60 
por cento na categoria de preço $9-$12 (6,5€-8,5€).
O estudo do CQC centrou-se nas Top 100 Marcas de Vinho com um 
preço superior a $6 (4€) por garrafa de 750 ml, foi limitado a vendas de 
supermercado e não inclui as vendas de lojas de vinho mais pequenas. 
As Top 100 Marcas incluem a maioria das marcas de vinho que usam 
vedantes alternativos.
O estudo completo poderá ser visto em: http://www.corkqc.com/new-
sandpress/cnews3.htm .
Baseado em Napa, Califórnia, o CQC é uma organização sem fins lucrati-
vos, fundada para promover e educar as caves e os consumidores para a 
questão da cortiça, assim como assegurar a melhoria na qualidade dos 
procedimentos das indústrias do vinho e da cortiça. 

Venda de vinhos 
vedados com 
cortiça aumenta 
cerca de oito por 
cento nos EUA
Mais de 60 por cento das Top 100 Marcas de Vinho 
Premium nos EUA são agora vedadas com rolha de 
cortiça natural. Este é mais um sinal da crescente uti-
lização da cortiça e da diminuição do uso e aceitação 
dos vedantes alternativos.

ESTUDOS

Nº de variedade de vinhos vedadas com 
cortiça aumenta 5,5 por cento
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“Valor dos Serviços Públicos do Montado de Sobro” 
foi o tema que reuniu, em Grândola, um conjunto 
de personalidades da fileira da cortiça. De entre 
eles destacou-se o assessor da Casa Civil do Presi-
dente da República para a Agricultura e o Mundo 
Rural, Sevinate Pinto, o presidente da APCOR, An-
tónio Rios de Amorim, o responsável da WWF em 
Portugal Luís Silva, entre outros. O principal objec-
tivo deste evento foi “ divulgar a importância dos 
serviços do ecossistema do montado e promover 
a identificação dos respectivos benefícios para as 
comunidades locais e a sociedade em geral”, afir-
mou a organização do evento. As apresentações 
dos oradores podem ser obtidas no sítio da APCOR 
em www.apcor.pt/artigo/891.htm
In, Diário da Região, 26 de Outubro de 2011 e APCOR

Uma embalagem de cortiça feita de forma artesa-
nal é a mais recente novidade da Salmarim. Este 

saleiro “conserva a flor de sal sem que esta ganhe 
humidade ao longo do tempo, ou seja mantém-se 
tal como é embalada”, explica Jorge Ralado, res-
ponsável pela marca. 
In, Saber Viver, 01 de Novembro de 2011

A Coca-Cola Portugal associou-se à organização 
ambiental WWF, atribuindo 30 mil euros anu-
ais para incrementar o projecto “Green Heart of 
Cork”(Coração Verde de Cortiça), que pretende 
compensar tops produtores de cortiça que adop-
tem boas práticas ambientais.
In, Correio da Manhã, 06 de Novembro de 2011

“Rolhas que dão folhas” é o nome da iniciativa lan-
çada pelo Continente, em parceria com a Quercus, 
cujo objectivo é mobilizar instituições de ensino 
para a recolha do maior número de rolhas de cor-
tiça possível. O desafio está aberto a jardins infan-

tis escolas EB1 e EB2/3 que, após inscrição on-line 
em www.continente.pt, devem ir armazenando as 
rolhas. As escolas deverão recolher o máximo pos-
sível de rolhas de cortiça e colocá-las em sacos de 
plástico do Continente para entregar em qualquer 
loja desta cadeia de hipermercados até dia 21 de 
Março de 2012. As escolas serão recompensadas e 
o ambiente também.
In, Metro, 07 de Novembro de 2011

Mobiliário em cortiça, isolamento e revestimen-
to em cortiça são algumas das medidas a apli-
car se pretende uma casa sustentável e 100 por 
cento nacional. Esta é a sugestão da Caras De-
coração juntamente com outras mudanças de 
hábitos para melhorar a economia doméstica e 
o meio ambiente.
In, Caras Decoração, 01 de Novembro de 2011

Cortiça e cimento são a nova aposta da Secil num 
produto denominado Secil Eco Cork. Esta gama 
alia o material tradicional, o cimento, às mais-valias 

MEDIA

Recortes de Imprensa[ ]

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. 
Temas como os projectos e actividades da APCOR, dados económicos de empresas e 
novos produtos são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A 
APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.

O sector da cortiça mereceu no ano de 2011, 
532 artigos nos jornais e revistas nacionais. Este 
número regista uma diminuição face a 2010 na 
ordem dos 16 por cento (gráfico 1), no entanto 
ainda coloca o sector a ser referido nos media em 
1,4 notícias por dia, o que quer dizer que a cortiça 
esteve nos órgãos de comunicação impressos to-
dos os dias em 2011.
Relativamente aos jornais que deram maior des-
taque ao sector, o Diário Económico surge em 
primeiro lugar com 38 notícias, seguido pelo Jor-
nal de Notícias com 37 peças, o Correio da Manhã 
(26 artigos) e o Jornal de Negócios (26 artigos). 
Quanto aos regionais, o Terras da Feira continua 
a surgir à frente com 14 peças, seguido pelo Cor-
reio da Feira e Diário de Aveiro, com 13 artigos 
cada um (gráfico 2).
Ao analisar os temas mais citados, os dados eco-
nómicos e outras informações sobre as empresas 
do sector surge em primeiro lugar com 22 por 
cento, seguido pelos projectos e actividades da 
APCOR com 18 por cento e a referência aos no-
vos produtos e aplicações da cortiça, igualmente 
com 18 por cento (gráfico 3). Registe-se que dos 
temas relacionados com a APCOR, o programa 
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – 
contou com 35 peças, os seminários e encontros 
promovidos pela associação (caso do Congresso 
Mundial do Sobreiro e da Cortiça e da Gala Anual 
da APCOR) contaram com 17 notícias e os estu-
dos promovidos pela APCOR (estudo de caracte-
rização sectorial e estudos sobre a preferência do 
consumidor) estiveram presentes em 16 artigos. 
As notícias publicadas no ano de 2011 tiveram 

Cortiça nos media portugueses
MEDIA

Fonte: APCOR 
Ano: 2011

como principal fonte de informação as empre-
sas de cortiça (34 por cento) e a APCOR com 27 
por cento (gráfico 4). Esta representatividade da 
APCOR surge na sequência dos comunicados de 

imprensa que são enviados para os media e que 
no ano de 2011 foram sete e de entrevistas e re-
colha de informação junto dos representantes da 
associação.
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naturais do granulado de cortiça, gerando um pro-
duto com características de isolamento térmico e 
acústico reforçadas e que se diferencia pelo seu 
selo “eco”. Trata-se de um reboco para revestimen-
to de paredes e enchimento e regularização de pa-
vimentos em que a cortiça reforça o desempenho 
da argamassa tradicional, apresentando melhorias 
que rondam os 30 a 40 por cento. 
In, Arquitecturas, 01 de Novembro de 2011

O prémio de Melhor Empresária da Europa 2011 
atribuído pelo Parlamento Europeu foi entregue a 
Sandra Correia, empresária do sector da cortiça. 
Proprietária da Pelcor – empresa que fabrica aces-
sórios de moda em cortiça – lançou-se no negócio 
em 2003 e diz que “desde pequenina que andava 
pela fábrica e que a cortiça me corria nas veias”. 
In, Jornal de Notícias, 23 de Novembro de 2011

A Fenabel, fabricante de cadeiras para a hotelaria 
e restauração, lançou uma linha inovadora e eco-
lógica de cadeiras, as “eco chairs”, que utiliza como 

materiais a madeira e a cortiça. Esta matéria-prima 
é usada no tecido que serve de forra, pode ter vá-
rias cores e padrões e foi concebido pela Dyn Cork. 
O tecido é flexível, durável, resistente ao atrito e 
lavável. 
In, Diário Económico, 14 de Dezembro de 2011

Há 43 tipos de produtos diferentes que Portugal 
pode exportar com grande vantagem comparati-
va, em termos de custo face a outros países, mas 
destes o nosso país é apenas líder mundial nas 
exportações de cortiça e de fibras sintéticas e ar-
tificiais. Esta é uma das conclusões de um estudo 
desenvolvido pelo Gabinete de Estratégia e Estu-
dos, do Ministério da Economia. A cortiça surge 
em primeiro lugar no índice de bens com vanta-
gem comparativa. 
In, Diário Económico, 21 de Dezembro de 2011

A indústria dos vedantes de plástico estava pre-
parada para apresentar um novo vedante para o 
Champanhe, mas os profissionais dos vinhos de 

MEDIA

Champagne (CIVC) preferem continuar a apostar 
na rolha de cortiça. Para tal estão prestes a modifi-
car o seu caderno de encargos para excluir outros 
potenciais vedantes que não sejam as tradicionais 
rolhas de cortiça. A decisão do órgão executivo 
do CIVC ainda não foi colocada em prática, mas a 
próxima revisão do caderno de encargos, marca-
da para o início de 2012, irá já conter este texto.  
Como afirma Michel Valade, director do Serviço 
Enologia no CIVC, “trata-se, acima de tudo, de 
preservar a imagem prestigiosa do Champagne 
no mundo”.
In, www.larvf.com

Bases de copos em forma de nuvem, um conjun-
to de críquete, potes para colocar as cinzas de um 
ente querido e honrar o ciclo da vida, jarras em 
vidro e cortiça, cadeiras em cortiça e outro mobili-
ário, entre muitos outros produtos podem ser en-
contrados no sítio abaixo através de uma pesquisa 
com a palavra “cork”.
In, www.designstores.gr/?s=cork

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:

4
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Fonte de Informação
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· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos de Cortiça
· Dados Económicos sobre Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise do Sector da Cortiça
· Outros 

· APCOR
· Empresas de cortiça
· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros
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22%
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INTERCORK

A APCOR passa a identificar as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que, até 
à data, decidiram apoiar a associação no financiamento do projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça. 

Associados apoiam  
APCOR no InterCork

ROLHAS

PORtugAL

A. Ferreira Pedro & Irmão

Adriano José Carapinha Ginó & Filhos Lda

António Almeida - Cortiças, S.A.

António F. Silva, Lda

António M. Santos Lda

António Norton Amorim de Melo, Lda

Amorim & Irmãos, S.A.

Aquiles Pereira da Silva, Lda

Armando Coelho da Rocha - Indústria de Cortiças, Lda

Auracork - Augusto de Oliveira Pais & Cªa.

Bernard Fabre, Lda

Bernardino Pais - Cortiças Lda

Bernardino & Ferreira, S.A.

Carla Mota Gonçalves, Lda

Cerqueira e Teixeira Lda

Césarcork, Lda

Champefeira - Rolhas de Champanhe, S.A.

Cork Supply Portugal, S.A.

Corkap, Lda

Corsan - Corticeira Santiago, Lda

Corticeira Luis & Valério, Lda

Corticeira Viking, Lda

Cortiças Pinto & Costa, Lda.

Cortiças Gaio, Lda

Cortiça Benícia, S.A.

Cortiprata, S.A.

Dimas & Silva, Lda

Elcor - Empresa Corticeira, Lda

Ezequiel Marques da Silva, Lda

Fernando Couto - Cortiças, Lda

Firinhos - Produtos de Cortiça, Lda

Fontes Pereira Lda

Gonçalves & Douradinha, Lda

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda

Henri & Filhos, S.A.

Isocor Aglomerados de Cortiça, ACE

J. A. Veiga de Macedo, S.A.

J. A. Rolhas e Cápsulas Lda

J. C. Ribeiro, S.A.

J. J. Ferreira dos Santos, Lda

J. Tavares, Lda

Jorge Pinto de Sá, Lda

José Fernando Neves Lima, Lda

José Pereira de Sousa, Lda

Kbrinka - Unipessoal, Lda

Lafitte Cork Portugal, Lda

Lídia de Castro Gomes Pinho –  
Cortiças Unipessoal, Lda

Lima Vanzeller & Leal, Lda

Lusobel - Cortiça Lda

M. A. Silva - Cortiças, Lda

Manuel Domingos Apuro & Filhos, Lda

Maximiliano Rodrigues Dias & Filhos, Lda

Moisés Lima - Cortiças, Lda

Novacortiça, S.A. 

Nunocorke - Ind. De Transf. Cortiça Lda

Piedade, S.A.

Raymondcor - Cortiças, Lda

Ramiro & Figueiredo - Cortiças, Lda

RCR - Reis, Comércio e Representações Lda

Reginacork, S.A.

Relvas II - Rolhas de Chamapanhe, S.A.

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

RLIC - Comércio e Indústria de  Cortiça, Lda

Rufino & Guerreiro S.A.

Rui Silva, Cortiças, Lda

Sá & Irmão, S.A.

Sá Rosas, S.A.

Sedacor, Lda

SERCOR  - Soc. Expot. Rolhas de Cortiça, S.A.

Sintonatureza , Unipessoal, Lda

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

SOPOCORT - Sociedade Portuguesa de Cortiça, 
Lda

SOPRECOR- Sociedade Preparadora de Cortiças, S.A.

Supra - Soc. Unida de Prod Aglomerados, La

Unicor II

Unicor - Unidade Industrial de Cortiça, Lda

Valdemar Sá, Cortiças, Lda

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

Xylo One - Artigos de Cortiça e Madeira, Lda

EStAdOS unidOS

ACI Cork USA, Inc

Amorim Cork America, Inc

Cork Supply USA, Inc

Ganau America, Inc..

Juvenal Direct, Inc

Lafitte Cork USA

M.A.Silva Corks USA

Portocork América Inc.

Scott Laboratories, Inc.

FRAnçA

Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège

ESPAnHA

AECORK

ASECOR

Agglotap, S.A.

Amorim Florestal España, S.L.

Antonio De María, S.A.

Augusta Cork, S.L.

Bestap Selva 4, S.L.

Borriño Rabazo, S.L.

Corchex, S.L.

Corchera San Vicente, S.L.

Corchos Almeida, S.L.

Corchos Amaro Arias, S.L.

Corchos Carlos Borrego Gil

Corchos De Cáceres, C.B.

Corchos Del Pigar, S.L.

Corchos Elviro, S.L.

Corchos Gilo, S.L.

Corchos Jerez, S.L.

Corhos Salgado, S.L.

Corchos Talavera, S.L.

Corcho Taponera Extremeña, S.L.

Corchos Telesforo E Hijos, S.L.

Corchos y Tapones Dominguez Pilo, S.L.

Diam Corchos, S.A.

Drauvil Europea, S.L.

Ecocork  Tapón Natural, S.L.

Eurocork Almendral, S.L.

Eurotapón Núñez, S.L.

Extracor Ava, S.L.

Florentino Borrega Raposo,S.L.

Granulext, S.L.

Higinio Rodriguez Morujo, S.L.

Hijos de Cristobal Tamames,S.L.

Hnos. Fermín y Fco. Salgado e Hijos, Sl.

Inexcor, Industria Corchera, S.L.

Isabel Galano García

Jerónimo Ramirez e Hijos, S.L.

José Lorente Prat (EBROCORK)

Juan Martín Jiménez

Leracor, S.L.

Pablo Tomeno, S.L.

Parramon Exportap, S.L.

Sa. Emilio Salgado Sánchez

Surodís, S.L.

Tamames Cork, S.L.

Trituradora de Corcho, S.L.

Trefinos, S.L.

Vinico Servicio de Embotellado, S.L.

ALEmAnHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.

itáLiA

Federlegno Arredo

mAtERiAiS dE  COnStRuçÃO

PORtugAL

Amorim Revestimentos, S.A.

Amorim Cork Composites, S.A.

Amorim Isolamentos, S.A.

CorksRibas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A .

Granorte - Revestiementos de Cortiças, Lda

EStAdOS unidOS

GMP - Global Market Partners, Inc.

Jelinek Cork Group

SHNIER Gesco

TORLY’S

US FLOORS 

WE CORK Inc.

ALEmAnHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.

BEnELux

Amorim Benelux B.V.

Kurkfabriek van Avermaet

RúSSiA

CEILHIT

CORK GALLERY

IDEA PARQUET (Polimpex)

OOO OPUS TD
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Cortiça promovida  
na Alemanha

Campanha da 
APCOR no Reino 
Unido recebe 
prémio da 
PRWeek

A cortiça, no âmbito da Campanha InterCork 
– Promoção Internacional da Cortiça -, foi pro-
movida na Alemanha junto do sector vinícola 
através de seminários e cursos de informação 
desenvolvidos em eventos vínicos. Assim, jun-
tamente com a ViniPortugal - Associação Inter-
profissional para a Promoção dos Vinhos Portu-
gueses, a cortiça foi promovida na Prova Anual 
de Vinhos, em Essen, onde estiveram presentes 
25 caves e empresas do ramo. A APCOR, jun-
tamente com a sua congénere alemã a DKV 
(Deutsche Kork-Verband), promoveu uma dis-
cussão sobre a temática dos vedantes, para 
educar o trade e a imprensa sobre a cortiça e 
as suas vantagens na vedação do vinho. Como 
oradores estiveram presentes Ulrike Schaeidt, 
da DKV; Hermann Pilz, editor da revista dedi-
cada ao trade Weinwirtschaft; Rainer Bierwirth, 
distribuidor de vinhos; Markus del Monego, 
enólogo e consultor de vinhos da cadeia de 
retalho Aldi e da companhia aérea Lufthansa;  
Dirk Würtz, produtor de vinho e reconhecido 
wine blogger; e Roman Niewodniczanski pro-
dutor de vinho da Volxem, Wiltingen. 
Paralelamente, e desde Setembro último, a 
cortiça tem percorrido várias cidades alemãs 
na companhia dos vinhos portugueses e da 
ViniPortugal. 
Em Colónia, no Excelsior Hotel Ernst, Gert Reis, 
da DKV desenvolveu um seminário sobre a 
cortiça para 38 formandos de várias áreas do 
saber e que vieram aprender um pouco mais 
sobre a cortiça e as suas características. Berlim 
foi a cidade que se seguiu. No Ellington Hotel, 
David Schwarzwälder, escritor e editor de re-
vistas como a Weinwirtschaft, e Rüdiger Bleck-
mann, representante da DKV, passaram os seus 
conhecimentos sobre a cortiça e a indústria de 
cortiça aos 24 participantes que se juntaram 
na formação. David Schwarzwälder esteve, ain-
da, em Hamburgo, no Bullerei, e em parceria 
com Rainer Schieben, da DKV, conseguiu cha-
mar a atenção para os benefícios da cortiça a 
mais de 20 produtores de vinhos e enólogos. 
Munique e Wiesbaden foram as outras cidades 
alemãs que acolheram estes seminários. O pri-
meiro decorreu no Shane’s Restaurant e con-
tou com quase 30 participantes e o segundo 

teve lugar no FRANKS – The Culinary Soul 
of Wiesbaden.
Registe-se que estas iniciativas vêm dar 
corpo a uma pareceria estabelecida entre 
a APCOR e a ViniPortugal e que, ao longo 
do tempo, tem permitido a promoção 
conjunta da cortiça e do vinho, dois pro-
dutos portugueses que se distinguem no 
panorama internacional. 
A campanha de promoção na Alemanha 
assentou em outras actividades das quais 
se pode assinalar publieditoriais publica-
dos em revistas como Weinwirtschaft, Der 
Deutsche Weinbau, FIZZZ, do Weinwelt e 
Sommelier Magazin. A assinalar, ainda, o 
trabalho de assessoria de imprensa que 
permitiu até à data a publicação de mais 
de 500 artigos na Alemanha sobre a corti-
ça e os seus produtos. 

Personalidades alemãs visitam 
sector

De 09 a 14 de Dezembro, o conhecido pro-
dutor de Riesling alemão Armin Diel e Ro-
bert Hoefer visitaram a indústria da cortiça. 
A visita contou com um programa intensivo 
no sul do país, com visita a unidades fabris 
e ao montado, e no norte, com passagem 
por empresas, laboratórios e reuniões com 
alguns empresários do sector.
Registe-se que Armin Diel é aclamado 
como um dos melhores produtores de 
Riesling da Alemanha e é, também, reco-
nhecido como um reputado jornalista de 
vinhos alemães e franceses. No programa 
InterCork foi um dos porta-vozes na Ale-
manha em defesa da rolha de cortiça.
Já Robert Hoefer é licenciado em vinho (Di-
ploma WSET), sommelier certificado (Hei-
delberg), chef (Alemanha, Inglaterra e Itália 
em restaurantes com 3 estrelas Michelin) e 
manager de hotel (Steigenberger Akade-
mie). Trabalhou, também, em empresas de 
vinho Fritsch/Wagram (produção biodinâ-
mica 150.000 garrafas/ano) e Leo Aumann/
Thermenregion (500.000 garrafas/ano).

A APCOR recebeu o Special Environmental 
Award (Prémio Especial do Ambiente) da PRWeek 
pela sua campanha de promoção e comunica-
ção desenvolvida no Reino Unido com a mensa-
gem I Love Natural Cork (Eu amo a cortiça).  
O projecto InterCork – Promoção Internacional 
da Cortiça – que decorreu nos últimos 18 me-
ses teve como objectivo aumentar e incrementar 
a preferência das rolhas de cortiça como vedante 
de eleição para o vinho, no Reino Unido. Para tal, 
e em parceria com a agência Grayling, a campa-
nha assentou em ferramentas como a Internet, a 
Publicidade e as Relações Públicas e que visaram 
inverter as opiniões negativas e erróneas que cir-
culavam naquele país sobre a cortiça. 
Após uma investigação, foi possível concluir 
que as escolhas de compra dos consumidores 
poderiam ser influenciadas se eles tivessem 
mais conhecimento sobre as vantagens am-
bientais da cortiça como vedante. A consultora 
usou, assim, as mensagens-chave como a pro-
dução de uma rolha de cortiça emite menos 
dióxido de carbono do que a produção de 
outros vedantes e não é necessário cortar as 
árvores para se extrair a cortiça. 
A agência desenvolveu, então, o sítio ilove-
naturalcork.co.uk e uma página no Facebook 
para criar uma comunidade em defesa da cor-
tiça. Estas actividades foram suportadas com 
várias visitas de jornalistas, líderes de opinião 
e, também, consumidores a Portugal para co-
nhecer o mundo da cortiça. A campanha teve, 
ainda, como porta-vozes Julia Bradbury, apre-
sentadora de televisão, que conduziu um dia 
na rádio Markettiers4dc, e Lord Puttnam - con-
selheiro ambiental do Governo Inglês e reali-
zador de filmes como “A Missão”. Outras activi-
dades que se destacam são: a participação do 
designer Stuart Murdoch na criação de quatro 
rolhas gigantes e que estiveram presentes no 
Eden Project; a presença na BBC Wine Show e na 
London International Wine Fair.
A campanha permitiu, ainda, estabelecer uma 
relação com a Laithwaites e o The Savoy para 
criar o primeiro esquema de reciclagem de ro-
lhas de cortiça no Reino Unido. 

Armin Diel e o Robert Hoefer (esquerda para direita) na 
companhia de representantes da indústria da cortiça
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“A floresta que temos, a floresta que quere-
mos” foi o tema que reuniu um conjunto de 
personalidades e entidades na Assembleia da 
República, no dia 19 de Dezembro, com o ob-
jectivo de analisar esta fileira e celebrar o Ano 
Internacional das Florestas. 
Esta iniciativa organizada pela Comissão da 
Agricultura e Mar esteve dividida em três par-
tes distintas: “O que se faz pela floresta”; “Uma 
mensagem pela floresta” e Declaração das Uni-
versidades Portuguesas de associação à iniciati-
va parlamentar do “Sobreiro Árvore Nacional de 
Portugal” à qual se juntaram intervenções dos 
vários grupos parlamentares sobre esta matéria.
No primeiro painel estiveram presentes: o Di-
rector-Geral do Fundo de Investimento Imobi-

Floresta em análise 
na Assembleia da 
República

liário Floresta – Floresta Atlântica, Luis Unas, o 
coordenador do WWF Portugal com o Projecto 
“Green heart of Cork – Serviços do Ecossistema 
do Montado de sobro”, Luis Silva, o Presidente 
da Direcção da Associação Transumância e 
Natureza, António Monteiro, e o Presidente da 
Direcção CAULE – Associação Florestal da Beira 
Serra, Vasco Campos. 
A APCOR esteve representada no segundo 
painel pelo Secretário-geral da Confederação 
Europeia da Cortiça (CELiège), João Rui Ferrei-
ra, onde se juntaram Vítor Louro (Manifesto), 
Américo Mendes (Universidade Católica – Por-
to) e Armando Carvalho (BALADI).
A intervenção da APCOR centrou-se na de-
monstração da importância do sobreiro e da 

cortiça para Portugal, com a apresentação dos 
dados estatísticos mais recentes sobre a Fileira 
e reunidos no “Estudo de caracterização secto-
rial 2011”, na exposição dos principais resulta-
dos da campanha de comunicação InterCork 
– Promoção Internacional da Cortiça e desen-
volvida nos últimos dois anos e, ainda, numa 
mensagem de apelo às entidades competen-
tes para apoiar a única fileira em que Portugal 
é líder mundial.
Este evento contou ainda com a presença do 
presidente da Comissão Parlamentar de Agri-
cultura e Mar, Vasco Cunha, do secretário de 
Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Daniel Campelo, e com a Presidente da Assem-
bleia da República, Maria da Assunção Esteves.

Vasco Cunha, Assunção Esteves e Daniel Campelo  
(esquerda para direita) no evento da Assembleia da República  
Copyright: Banco de Imagens da Presidência da AR
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Sobreiro 
é a Árvore 
Nacional 
Desde Dezembro de 2011 que o Sobreiro é 
a Árvore Nacional de Portugal. Este aconteci-
mento surge com a aprovação, por unanimida-
de, de um projecto de resolução apresentado 
na Assembleia da República e teve a ajuda de 
uma petição pública que reuniu mais de duas 
mil assinaturas.
Eis alguns dos argumentos utilizados na reso-
lução e que demonstram a importância desta 
espécie para o nosso país. “Em Portugal, se-
gundo o último Inventário Florestal Nacional 
(2005/2006), a floresta ocupa mais de 3,45 mi-
lhões de hectares, sendo o sobreiro responsá-
vel por mais de 716 mil hectares (23 por cento 
do total nacional e 32 por cento da área que 
a espécie ocupa no Mediterrâneo ocidental). E 
se a floresta está na base de um sector que é 
responsável por mais de 10 por cento das ex-
portações nacionais (no final de 2010, era já o 
3.º principal cluster exportador) e 3 por cento 
do PIB, o montado de sobro assume uma im-
portância impar no país, particularmente no 
Sul de Portugal, onde constitui a última bar-
reira contra o avanço da desertificação, para 
além do que a cortiça – o produto mais no-
bre do montado de sobro – está na base da 
única fileira da economia em que Portugal é 
líder mundial na produção, transformação e 
comercialização. Portugal produz cerca de 
200 000 toneladas de cortiça por ano (mais 
de 50  por cento do total mundial). Constituin-
do um agro-sistema secular de características 
ímpares, o sobreiro reveste-se como a essên-
cia de um ecossistema fundamental para a 
conservação da biodiversidade e de espécies 
ameaçadas, como o lince ibérico ou a águia-
-imperial ibérica e, por esse motivo, o montado 
de sobro é um dos habitats prioritários para a 

conservação da biodiversidade na Europa, se-
gundo estudos desenvolvidos pela World Wil-
dlife Fund (WWF), organização internacional 
de conservação.
O montado e a cortiça são, pois, o fruto de 
um compromisso entre gerações, e exemplos 
de sustentabilidade, concretamente pela de-
monstração de como um sistema agro-silvo-
-pastoril tradicional pode ser sustentável, pre-
servar os solos e, desse modo, contribuir para 
evitar a desertificação e consequente despo-
voamento/desordenamento do território.”
“O sobreiro (Quercus suber Linnaeus, 1758) é 
uma árvore mediterrânica com origem na Era 
Terciária, existente desde a formação da bacia do 
Mediterrâneo, há mais de 60 milhões de anos, e 
pertencente à Ordem Fagales, Família Fagaceae 
e Género Quercus, sendo um endesmismo do 
sudoeste da Europa (Portugal, sul de Espanha, sul 
de França, Itália e noroeste da antiga Jugoslávia) 
e do norte de África (Marrocos, Argélia e Tunísia) ”, 
ainda pode ler-se na mesma resolução.

Para o presidente da APCOR, António Rios de 
Amorim, “o sobreiro também é o símbolo do 
nosso esforço empresarial; o sobreiro sempre 
foi e sempre será, nas famosas palavras do 
Professor Vieira da Natividade, uma árvore que 
muito dá e pouco pede.” Neste sentido, o em-
presário apela para que “saibamos, como em-
presários, mas também como cidadãos do país 
líder mundial no sector da cortiça, continuar a 
dar o nosso esforço profissional e pessoal na 
divulgação e acérrima defesa do Montado e 
dos nossos produtos, que sempre serão o ga-
rante da vitalidade deste símbolo de Portugal.”
Para Miguel Freitas,deputado do PS eleito pelo 
Algarve,  “a partir de agora, abater sobreiros 
já não é apenas abater árvores protegidas, é 
abater um símbolo nacional”. Para o deputado 
“esta iniciativa parlamentar representa um acto 
que dignifica e engrandece a responsabilidade 
da Assembleia da República perante os por-
tugueses na demanda das melhores soluções 
legislativas para o setor florestal”.

Sobreiro ocupa 716 mil hectares em Portugal
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APONTAMENTOS DA HISTóRIA

O transporte da cortiça no século XIX
A necessidade de fazer circular bens e pessoas 
sempre esteve associada ao conceito de civilização. 
Para o efeito, o homem sempre teve a necessida-
de de inovar e potenciar a capacidade dos meios 
ao seu dispor, para processar com mais rapidez 
aquela circulação. Assim o ditou a própria evolução 
humana. Historicamente foi com o advento da go-
vernação regeneradora que os transportes e vias de 
comunicação sofreram um arranque qualitativo e 
quantitativo, após a criação do Ministério das Obras 
Públicas, Comércio e Indústria através do decreto de 
lei de 30 de Agosto de 1852.
A circulação da cortiça enquanto produto, inicial-
mente, era efectuada de forma muito demorada e 
pesada, causando enormes transtornos físicos quer 
a pessoas, quer a animais. Com a ajuda destes, so-
bretudo com os bois, a cortiça era empilhada em 
carros atrelados sendo deslocados desde os mon-
tados alentejanos até aos portos da costa litoral. 
Os navios, por sua vez, faziam-na chegar às regiões 
onde estavam assentes as respectivas indústrias. 
Depois de descarregada, a cortiça voltava de novo 
aos carros de tracção animal e daí é que seguia para 
as fábricas. Este era um processo muito moroso, to-
davia, a indústria corticeira nunca estagnou. O movi-
mento da cortiça viria a beneficiar com a introdução 
de novas formas de tracção, evidenciada pelo com-
boio e pelas vias ferroviárias. Ao longo do século XIX 
muitos foram os pedidos que chegaram ao Parla-
mento para benefício e construção de novas formas 
e de benefício de outras para fazer circular a cortiça, 
afirmando-a como um dos mais importantes pro-
dutos da economia portuguesa. 
Em 1839 foi feita menção à necessidade de serem 
melhoradas as vias públicas, assim como algumas 
infra-estruturas dos concelhos de Santiago do Ca-
cém e de Sines para a cortiça circular mais facil-
mente dentro das localidades e no respectivo porto 
comercial; Em 1852 surge uma outra menção de-
fendendo a afirmação comercial da região de Viana 
do Castelo, reiterando o desenvolvimento do porto 
de Viana do Castelo que detinha uma importante 
actividade comercial onde se incluía o comércio de 
cortiça; em 1862 são apresentadas pelo deputado 
J. J. de Azevedo duas representações, uma da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira e outra de 
quarenta e oito signatários das freguesias de Paços 
de Brandão e Oleiros, reiterando a necessidade de 
ser construída uma estrada para fazer a ligação da 
estação de comboios de Esmoriz - ainda em cons-
trução - e as referidas freguesias; Nesse mesmo ano 
é impulsionada a ideia da construção de uma linha 
de caminhos-de-ferro que fizesse as ligações entre 
as regiões de Estremoz, Évoramonte e Azaruja, to-
das produtoras de cortiça; Em 1864 a propósito da 
estrada que fazia a ligação entre as localidades de 
Sines, Santiago do Cacém e Ferreira do Alentejo 
verificava-se a urgência de melhorar as condições 
de circulação daquela via; Em 1875 é feito o apelo 
à construção de uma linha de caminho-de-ferro 
para fazer a ligação à cidade da Covilhã, de onde 
era exportada alguma cortiça; A 27 de Abril de 1880 
é feita referência a uma representação da Câmara 
Municipal do Porto para que fosse prolongada a 

linha de caminhos-de-ferro entre o Douro e Barca 
de Alva, com intuito de fazer chegar à região do 
Porto o comércio vindo de Espanha, sobretudo de 
Salamanca, onde se incluía comércio de cortiça; Em 
1880 no mesmo sentido da sessão anterior é apre-
sentada uma proposta para a construção de uma 
linha ferroviária para fazer a ligação entre a estação 
de Casevel e os limites da província algarvia; Em 
1883 discute-se a continuidade da construção de 
vias de comunicação na região alentejana devido à 
importância da movimentação da cortiça em toda a 
rota comercial compreendida entre o Rio Tejo e o Al-
garve quer tivesse como destino as fábricas situadas 
na região sul de Lisboa, ou embarcações dos portos 
marítimos para sua posterior exportação; Em 1891 
as regiões de Ourique e Odemira apelam ao Parla-
mento no mesmo sentido das anteriores; Em 1899 
é feita menção a uma representação da então “junta 
da parochia do Couço” pertencente ao concelho de 
Coruche, pedindo que a linha do Vale de Sorraia fos-
se a primeira a construir-se das projectadas para a 
região, sendo a razão maior do pedido a melhoria 
do transporte da cortiça ali produzida e que, em 
opinião de vários empresários ingleses e america-
nos seria a melhor do país; Ainda naquele ano entre 
S. Jorge e a Chamusca era reivindicada a construção 
de uma ponte sobre o Tejo, que fizesse a união das 
duas margens para encurtar o espaço e melhorar a 
circulação corticeira.
Era a cortiça em bruto o segundo, em finais da 
segunda metade do século XIX, o produto mais 
comercializado logo a seguir ao vinho, correspon-
dendo a quantia de 1.217.605$000 réis. Elvino Bri-
to, ministro das Obras Públicas em 1899, apresenta 
números referentes à actividade comercial exercida 
entre os anos de 1870 e 1896 através das carruagens 
do comboio, demonstrando o incremento que a 

cortiça foi alvo, passando de cerca de 4.678.000 qui-
los movimentados no ano de 1870 para aproxima-
damente 22.653.000 quilos em 1896.
Numa altura em que a construção de infra-estrutu-
ras está de novo na ordem do dia dos portugueses 
com projectos como a grande velocidade ferrovi-
ária, a construção contínua de auto-estradas, por 
vezes inúteis, ou ainda de mega aeroportos deslo-
calizados no tempo e no espaço, verificamos que 
a actual conjuntura económica e financeira muito 
deitam a perder. A cortiça e a indústria corticeira 
terão no futuro uma contínua procura de novas for-
mas de comunicação, cabendo aos industriais e ao 
seu empreendedorismo o lugar de analisar e prover 
esses percursos. No século XIX bastou a introdução 
do comboio, no presente são as novas tecnologias 
que vão ditando o trilho a percorrer.

Fontes:
ALEGRIA, Maria (1988). Análise geográfica do transporte de 
mercadorias nos caminhos-de-ferro portugueses no século 
XIX. In Análise Social. Vol. XXIV (101-102). Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de Lisboa, p. 709-803.
BONIFÁCIO, Maria de Fátima (2005). O Século XIX Português. 
2ª ed. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
BRANDÃO, Fernando de Castro (2003). Da Monarquia Cons-
titucional à República: 1834-1910 –  Uma Cronologia. Póvoa 
de Santo Adrião: Heuris Europress.
Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portu-
gueza (1839-1899). Lisboa: Imprensa Nacional.
FLORES, Alexandre M. (2003). Almada na História da Indús-
tria Corticeira e do Movimento Operário: da regeneração ao 
Estado Novo, 1860-1930. Almada: Câmara Municipal.
MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.) (2002). Portugal e a Instau-
ração do Liberalismo. In MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÂO, 
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MÓNICA, Maria Filomena (dir.) (2004-2006). Dicionário Bio-
gráfico Parlamentar. 3 Vols. Lisboa: Assembleia da Repúbli-
ca: Imprensa de Ciências Sociais.

Junta Nacional da Cortiça, foto cedida por José Neiva

Nuno Silva - Historiador
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A marca Corque Design e o seu mobiliário 
em cortiça estiveram novamente em destaque 
nos EUA. As peças da empresa portuguesa Sus-
Design e a colecção CORQUE 2011 marcaram 
presença no passado mês de Maio no Mea-
tpacking Design’11, por ocasião da NEW YORK 
DESIGN WEEK 2011. Mais recentemente, entre 
Novembro e Dezembro de 2011, as peças La-
garta, Moorish Mosaic, Corqui e a cadeira Vinco 
estiveram em exposição na Wired Pop Up Store, 
em Times Square. Um evento promovido pela 
revista norte-americana Wired que elegeu es-
tas quatro peças - uma mesa, duas cadeiras e 
um conjunto de bancos em cortiça - entre os 

Mobiliário 
em cortiça 
conquista EUA

NOTÍCIAS

15 produtos do ano dentro da categoria de 
“Eco e Eficiência”. As peças estão, ainda, à venda 
no sítio da revista em http://store.wired.com/
browse?category_id=9-eco-efficient. 
A SusDesign tem, ainda, à venda as suas peças 
em Esporão, 420 West 14th Street (Washington 
Street). 
O trabalho da designer Ana Mestre, proprie-
tária da empresa, foi, ainda, noticia no mais 
importante jornal nova-iorquino o “The New 
York Times”.
Em Portugal, a apresentação da nova colecção 
decorreu com o evento LAGARTA BY CORQUE, 
centrado na apresentação da peça “LAGARTA” 

- um assento esférico e lúdico, baseado num 
sistema modular infinito, flexível e multi-fun-
cional produzido a partir de Aglomerado Negro 
Expandido, um dos compósitos de cortiça mais 
eco-eficientes e finalizado com uma camada de 
verniz à base de água. Uma peça de Ana Mestre, 
com a colaboração de Inês Pereira. O LAGAR-
TA by CORQUE foi um evento promovido pela 
CORQUE DESIGN em parceria com a Fabrico 
Infinito, Babel Café e com o apoio da Sofalca e 
Boa Boca, integrado nos Eventos Tangenciais da 
EXD´11 - Bienal de Design de Lisboa.
Para ter mais informações sobre o Corque de-
sign pode aceder a www.corquedesign.com.

Lagarta, de Ana Mestre, 
para CORQUEDesign
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ASSOCIADOS

“A cortiça é uma 
matéria-prima que 
merece respeito”

Sandra Cruz, responsável pela escolha e assistente administrativa

Quanto ao trabalho 
desenvolvido pela 
APCOR em prol dos 
seus associados, 
Sandra Cruz afirma 
que “a informação 
que a associação 
disponibiliza é 
sem dúvida uma 
mais-valia para as 
pequenas e médias 
empresas“.

A Corper dedica-se à produção de rolhas de 
cortiça naturais para vinho, que ocupa cerca de 
50 por cento da sua produção, mas aposta forte 
nas rolhas boleadas para conhaque e outras be-
bidas espirituosas, representando 40 por cento, 
sendo os restantes 10 para outras especialidades.
Os mercados de exportação são França, Espanha e 
Itália, que abarcam 70 por cento do que produzem. 
Assumindo grande parte do processo de produção, 
a Corper recorre a fornecedor externo para a coze-
dura da cortiça, lavação e boleamento das rolhas. 
Certificada pelo Systecode – Sistema de Certifi-
cação das Empresas mediante o Código Interna-
cional das Práticas Rolheiras – há oito anos, San-
dra Cruz, responsável pela escolha e assistente 
administrativa reconhece que “a certificação dá a 
garantia da qualidade de laboração da empresa e 
é um ponto diferenciador face às empresas que 
não são certificadas.” E regista: “as normas que o 

código preconiza exigem trabalho e esforço, mas 
compensa.” É esta qualidade que, segundo a re-
presentante da Corper, permite “a sobrevivência 
num mercado que é bastante feroz”. “Acredita-
mos que a nossa empresa tem-se mantido está-
vel nos últimos anos, pois aposta na qualidade e 
na honestidade do seu trabalho”, afirma Sandra 
Cruz. “Além do mais somos uma empresa que 
trata a cortiça com o respeito que ela merece.” 

APCOR devia sensibilizar  
mais os jovens

Quanto ao trabalho desenvolvido pela APCOR 
em prol dos seus associados, Sandra Cruz afir-
ma que “a informação que a associação dispo-
nibiliza é sem dúvida uma mais-valia para as 
pequenas e médias empresas. Sem a ajuda da 

APCOR não teríamos acesso a informação tão 
importante e tão actual como a que temos.”
A responsável pela escolha da Corper diz, no 
entanto, que gostaria de ver a APCOR “com um 
papel mais activo na sensibilização dos jovens 
portugueses para o tema da cortiça. Os jovens 
não sabem o que é a cortiça, não têm informação, 
nem estão sensibilizados para este produto fan-
tástico e nacional.” Sugere, por exemplo, acções 
de formação em universidades em cursos como 
economia, gestão, entre outros. “Precisamos de 
chamar para o sector jovens que gostem da corti-
ça e que a tratem como ela merece e não pessoas 
que estão neste sector porque não conseguiram 
encontrar mais nada para fazer”, explica. “É preciso 
informar e formar as pessoas e a APCOR, junta-
mente com o Centro de Formação Profissional 
da Indústria da Cortiça, o Cincork, devem empe-
nhar-se mais nesta tarefa”, remata Sandra Cruz.

Fundada em 1981, a Corper – Cortiças Pereira & Irmãos, Lda. é, hoje, uma em-
presa que tem como sócios o seu fundador, Fernando Pereira, e seus três filhos 
– Fernando Pereira, Daniel Pereira e Ana Maria Pereira. Empresa de cariz familiar 
começou por laborar com o nome do fundador, Fernando Pereira, mas a partir 
de 1991 foi criada a Corper e estabeleceu-se na Rua Central de Lourosa, lugar 
que ocupa até aos dias de hoje. Começou por ter apenas quatro trabalhadores, 
passou para oito nos anos 90, mas conta nos dias de hoje com 20 funcionários.

Corper aposta nas rolhas boleadas Empresa conta com 20 colaboradores
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa 
APCOR / OnS 
(Proj.8227)

•  Preparação do Plenário da CT 16, onde será feita uma análise à actividade 
global do Programa de Trabalho do biénio 2010/2011 e reeleição do 
presidente e secretário; 

•  Preparação do Programa de Normalização para o biénio 2012/2013.

•  Realização do Plenário da CT 16; 
•  Aprovação do Programa de Normalização para o biénio 2012/2013 e seu  

envio para IPQ;
•  Elaboração do Memento e envio para IPQ;
•  Reunião, com os coordenadores das subcomissões, para acompanhamento da 

execução do Programa de Normalização da CT 16.

Programa 
Cork2010 
(Proj.5234)

•  Desenvolvimento de um trabalho de caracterização do sector da cortiça, 
reunindo num documento, informação tratada e sistematizada de um 
conjunto alargado de fontes de informação.

•  Finalização do projecto.

Programa 
Formação PmE

•  Continuação da Implementação das medidas preconizadas no Diagnóstico;
•  Visita de acompanhamento a empresas inscritas no projecto;
•  Inicio dos cursos de formação profissional identificados nos relatórios iniciais;
•  Inscrição no Programa das restantes empresas destinatárias;
•  Preenchimento do formulário, on-line, por parte das empresas, da avaliação 

“EX-ANTE”.

•  Elaboração do diagnóstico inicial nas empresas que aderiram ao Programa no trimestre 
anterior;

•  Continuação da Implementação das medidas de intervenção e dos cursos de formação 
profissional preconizados no diagnóstico inicial;

•  Preenchimento do formulário, on-line, por parte das empresas, da avaliação “ON-GOING”;
•  Continuação das visitas de acompanhamento da execução do projecto às empresas 

inscritas no programa;
•  Preparação e submissão do formulário de Informação Anual de Execução (IAE), referente à 

execução física e financeira do Programa, reportada a 31 de Dezembro de 2011.

Programa 
interCork – 
Promoção 
internacional da 
Cortiça

•  Preparação de relatório final de avaliação em todos os mercados.
•  Reino Unido: presença em cadeias de retalho (Sainsbury’s, Ocado, Waitrose) 

e parcerias com The Savoy Hotel, Laithwaites, Harpers e Anthropologie; 
Prémio da PRWeek; elaboração de vídeos com Ronan Sayburn.

•  EUA (r): Estudo Tragon Wine Closures Perception Survey; elaboração e 
envio de artigos e comunicados.

•  França: parceria com a Carrefour para a reciclagem de rolhas de cortiça; 
promoção da cortiça na região de Champagne; lançamento de uma 
competição humorística acessível em www.pousse-le-bouchon.com .

•  Itália: desenvolvimento de manuais técnicos para produtores de vinho e 
consumidor.

•  Alemanha (mcd): Publicação de um artigo na Mensch & Natur Autumn 2011.
•  Alemanha (r): Parceria com cadeias de retalho, nomeadamente: Movenpick, 

Kaufland e WIV, importantes para o sector do vinho; Visita de Armin Diel ao 
sector da cortiça; presença em provas de vinho da ViniPortugal.

•  Rússia: Organização de seminário acerca da cortiça em parceria com duas 
universidades ligadas à arquitectura e design na Rússia.

•  Distribuição dos suportes às empresas financiadoras em Portugal e no 
estrangeiro.

•  Realização do relatório final de execução de todos os mercados;
•  Sessão de encerramento e apresentação dos resultados.
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NOTÍCIAS

A cadeia de produção da cortiça – por Fabio Vettori 
(www.fabiovettori.it) 

Vantagens 
ambientais da cortiça 
em Times Square
O painel electrónico da PR Newswire, em 
Times Square, Nova Iorque, mostrou informa-
ção sobre a retenção de CO

2
 da cortiça versus 

outros vedantes ao dizer que as cápsulas de 
alumínio emitem 35 vezes mais CO

2
 do que a 

cortiça e os plásticos 10 vezes mais. No painel 

ainda se pode ler “ a cortiça reduz o efeito de 
estufa, os vedantes alternativos aumentam-no.” 
De referir que este painel pode ser visualizado 
por inúmeras pessoas que passaram numa das 
zonas mais movimentadas de Nova Iorque em 
hora de ponta.

Painel da Times Square com a mensagem sobre a cortiça
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