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Assoc iação Por tuguesa  da  Cor t iça
APCORNOTÍCIAS

Chineses 
preferem 
cortiça
| p.  3

A cortiça foi o mote para dois concursos. 
Um lançado pela APCOR e que visa 
premiar a inovação no sector e outro 
pela Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos e que pretende 
encontrar um recipiente para a água que 
tenha cortiça.
| p. 7

Concurso procura recipiente 
para água feito com cortiça

A revista Exame escolheu a cortiça para 
realizar a sua capa de Maio e dedicou 
um especial ao sector com mais de 20 
páginas. A APCOR esteve ao lado da 
publicação e apoiou a realização da 
mesma. 
| p. 8

Exame com capa em cortiça

Potenciar o contacto entre investigadores 
de várias universidades e o sector 
da cortiça é o objectivo da iniciativa 
Roadshow Universidade/Indústria da 
Cortiça. A Universidade de Aveiro foi a 
primeira a receber esta acção.
| p. 12

Universidade de Aveiro 
recebeu empresários
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Feiras de materiais de construção e decoração

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

Green Building 
China 

14 a 16 de 
Outubro

China www.greenbuildingchina.com

Innobat 06 a 08 de 
Novembro

EUA www.saloninnobat.com

Contech 13 Novembro Canadá http://contech.qc.ca/
exposition-batiment-montreal

Saudi Build 10 a 13 de 
Novembro

Arábia 
Saudita

www.saudibuild-expo.com/

The Big 5 Show 17 a 20 de 
Novembro

Emirados 
Árabes 
Unidos

www.thebig5.ae

SIB 26 a 30 de 
Novembro

Marrocos www.sib.ma

Bauma China 25 a 28 
Novembro

China www.bauma-china.com

Feira Data Local Web-site

5ª Gala Anual da 
Cortiça

26 de 
Setembro

Porto www.apcor.pt

Jornadas 
Cientificas da 
Cortiça e suas 
Aplicações

24 a 25 de 
Outubro de 
2014

Porto http://jornadas-cortica.com

Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Foire aux Vins 
d’Alsace

8 a 17 de 
Agosto França www.foire-colmar.com

Salon des Vins 
de France

02 a 04 de 
Junho de 
2014

França www.salon-vindefrance.com

Autochtona 20 a 21 de 
Outubro Itália www.fierabolzano.it/

autochtona/

ViniSud Asia 29 a 31 de 
Outubro China www.vinisud-asia.com/

Prowine China 12 a 14 de 
Novembro China www.prowinechina.com

Forum Vini 14 a 16 de 
Novembro Alemanha www.forum-vini.de/en/
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EDITORIAL

Universidade e Indústria 
apostam no desenvolvimento

Com a iniciativa realizada na Universidade de Aveiro, damos início a um périplo de visi-
tas pelas universidades portuguesas. Outros destinos como, por exemplo, Porto, Coimbra, 
Braga, Lisboa, serão agendados para futuras visitas às respectivas universidades.

Esta iniciativa está inserida no “Roadshow Universidade / Indústria da Cortiça” nome dado 
e contemplado no Plano de Actividades da APCOR de 2014. O roadshow tem o grande 
objectivo de aproximar o mundo académico e a indústria da cortiça potenciando, desse 
modo, a ciência e a transferência de conhecimento indispensável na estratégia de desen-
volvimento da indústria da cortiça. 

A constatação de que existe um desfasamento entre o meio universitário e as empresas é 
frequente, sendo reconhecido e partilhado pelos dois universos e os seus agentes. 

Tendo presente este cenário, a Direcção da APCOR priorizou a realização do roadshow. 
Disseminar o conhecimento dos investigadores e das áreas de investigação em curso em 
torno da cortiça e das suas aplicações (rolha de cortiça, materiais de construção e novas 
aplicações) são alguns dos resultados a alcançar com a realização do roadshow.

Para além das visitas às universidades, o roadshow prevê, numa segunda fase, a visita dos 
académicos à indústria da cortiça. Estas visitas permitirão dar a conhecer o actual nível 
de desenvolvimento sectorial do ponto de vista de gestão, desenvolvimento de produto, 
qualificações, entre outros, e, assim, potenciar as opções de desenvolvimento conjunto de 
Investigação & Desenvolvimento. 

Neste jornal damos a conhecer, ainda, a criação do Centro de Competências do Sobreiro 
e da Cortiça (CCSC). Iniciativa liderada pelo Ministério da Agricultura e do Mar, o CCSC vai 
potenciar a aproximação da investigação suberícola e os interesses da Fileira da Cortiça 
através da criação de uma agenda nacional de investigação.

Roadshow e CCSC são duas iniciativas que a nosso ver se complementam totalmente e 
que irão reunir melhores condições de desenvolvimento da nossa fileira.

A Direcção



CAPA

Cortiça
Alumínio
Plástico

Fonte: CTR Market Research
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Consumidores Chineses 
preferem a cortiça

Reconhecimento 
do vedante

Os consumidores de vinho chineses revelaram 
que a rolha de cortiça é o seu vedante preferido 
e aquele que é associado a vinho de qualidade. 
Os entrevistados foram convidados a dar a sua 
opinião sobre três tipos de vedante: rolha de 
cortiça, cápsula de alumínio e vedante de plásti-
co. Os principais resultados foram: 85 por cento 
dos inquiridos considera que a rolha de corti-
ça está associada a vinho de qualidade; 84 por 
cento dos entrevistados diz que prefere vinhos 
vedados com cortiça no momento da compra, 
enquanto que apenas 36 por cento opta pela 
cápsula de alumínio e 11 por cento escolhe o 
plástico; 89 por cento dos chineses refere que a 
rolha de cortiça é o vedante mais reconhecido, 
sendo que 61 por cento aponta a cápsula de 
alumínio e 34 por cento o plástico (gráfico 1).

GRÁFICO 1

Preferência e reconhecimento
dos vedantes

O estudo foi levado a cabo via inquérito onli-
ne a 2001 inquiridos, com idade entre 18 e 64 
anos, residentes em Beijing, Shanghai, Guan-
gzhou e Chengdu, e foi conduzido pela CTR 
Market Research.
Segundo, Su Ben-Cai, Director do Departa-
mento de Estudos de Mercado, da CTR Market 
Research, “os resultados demonstram que a ro-
lha de cortiça é o vedante mais reconhecido e 
apreciado pelos consumidores de vinho chine-
ses. Também se pode aferir que este reconheci-
mento e percepção positiva levam a uma forte 
tendência para um apoio claro a este vedante.”
Para o presidente da APCOR, João Rui Ferreira, “a 
preferência pela cortiça dos consumidores chi-
neses vem reforçar aquilo que é uma premissa 
mundial. Os consumidores de vinho têm uma 
clara preferência pela cortiça e são os nossos 

maiores aliados. A indústria continuará o seu ca-
minho no sentido de oferecer cada vez mais ao 
mercado um produto de alta qualidade e, assim, 
continuar a manter esta posição de destaque.”
De referir, ainda, que o estudo levado a cabo na 
China reforça os estudos já anteriormente reali-
zados noutros mercados. De acordo com um 
estudo desenvolvido nos EUA, pela Tragon Cor-
poration, 93 por cento dos americanos associa a 
cortiça a vinho de qualidade, sendo que apenas 
11 por cento acredita que a cápsula de alumínio 
aporta o mesmo valor. Em Espanha, 92 por cento 
dos consumidores prefere a cortiça e 86 por cen-
to diz que ela conserva melhor as propriedades 
do vinho. Já em Itália, 85 por cento dos inquiridos 
aponta a cortiça como o vedante que melhor as-
segura a qualidade do vinho e 84 por cento dos 
franceses associa a cortiça a vinho de qualidade.

89%

61%

34%

Preferência no 
acto da compra

84%

36%

11%



INTERCORK

Embaixador da cortiça na China

Chinese Wine Summit

Shangai Wine Week 
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Promoção da Cortiça 
chega à China

A China é um dos mercados-alvo da campa-
nha de comunicação global que a APCOR está 
a desenvolver, denominada InterCork II – Pro-
moção Internacional da Cortiça. Em plena exe-
cução, a China já recebeu várias iniciativas para 
a promoção deste produto, desde presença em 
feiras e eventos, divulgação nas redes sociais 
chinesas até à escolha de um embaixador para 
a cortiça.
Esta última actividade teve várias particularida-
des. Foi lançada uma competição aberta a todos 
os profissionais do vinho, escanções, somme-
liers e distribuidores, com mais de três anos de 
experiência, e visou a recolha de testemunhos 
onde se expressou mensagens sobre o tema “Vi-
nho e Cortiça, inseparáveis por natureza”. Para se 
candidatarem, os profissionais tiveram de gravar 
um vídeo que foi avaliado por um júri. Posterior-
mente, os cinco melhores vídeos foram coloca-
dos no weibo (a maior rede social chinesa) e o 
vencedor teve de arrecadar o maior número de 
“gostos”. Chen Xun – wine educator (formador 
para a área dos vinhos) e importador de vinhos 
foi o seleccionado. Este porta-voz foi endossado 
embaixador da cortiça na China e veio a Portu-
gal (ver texto página 5) para vivenciar a história 

da cortiça e leva-la àquele mercado asiático. De 
registar que a rede social onde decorreu esta 
competição conta com mais de 19 mil seguido-
res da cortiça e está acessível em http://weibo.
com/naturalcork.

Campanha chega  
restaurantes e jornalistas

No que toca aos eventos, em Março, decorreu 
o Chinese Wine Summit que contou com a pre-
sença de mais de 30 caves locais e 500 visitantes 
e a cortiça esteve presente com um stand para 
dar informação aos interessados. Em Abril, e du-
rante uma semana, decorreu a Shanghai Wine 
Week e mais uma vez foi possível sensibilizar os 
chineses para a cortiça. Esta iniciativa decorreu 
em 30 restaurantes e wine bars (enotecas) e 
contou com uma iniciativa de recolha de rolhas, 
tendo sido arrecadada mais de três mil unida-
des. Este evento contou, ainda, com a presença 
de 25 jornalistas da área dos vinhos e evasões. 
Também em restaurantes, foi estabelecida uma 
parceria com um famoso restaurante denomi-
nado Annie’s Restaurant. Durante dois meses, os 
clientes do espaço terão acesso a um conjunto 
de informação sobre a cortiça e serão sensibili-
zados para a importância deste vedante.
No sentido de criar mais seguidores na Internet 
e conquistar mais consumidores vão ser realiza-
dos dois tipos de vídeos: virais e de testemunho. 
Foram já realizados dois vídeos com testemu-
nhos de Li Yao e AN Rong, Vice Directora do De-
partamento de Tecnologia e Engenharia Sénior 
do Dragon Seal  e membro do National Wine 
Tasting Committee, que manifestam a sua pre-
ferência pela cortiça como vedante premium 
para os vinhos. Os vídeos ficarão brevemente 
disponíveis no youtube chinês - http://i.youku.
com/u/UNDEyNzI5MTE2 - e no recente sítio re-
novado da China em www.mygreencork.com.
Uma última nota de destaque para a relação 
que se tem estabelecido com os jornalistas chi-
neses. Foi realizada uma mesa redonda em Bei-
jing onde estiverem presentes nove jornalistas 
e através de uma conversa perguntas - respos-
tas foi possível informar sobre todos os temas 
relacionados com a cortiça. De registar que até 
à data já foram publicados mais de 160 artigos 
nos mais variados meios.
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Mais de 80 jornalistas e líderes 
já visitaram a Fileira
Convidar líderes de opinião, jornalistas e in-
fluenciadores a visitar Portugal para viver o 
admirável mundo da cortiça tem sido uma 
das actividades de destaque dos projectos de 
comunicação da APCOR. No programa actual-
mente em curso, o InterCork II – Promoção In-
ternacional da Cortiça, esta actividade continua 
a merecer destaque, sendo que a associação, 
desde Maio, está já a receber nomes de relevo 
dos mais importantes meios de comunicação 
internacionais. 
O objectivo é permitir que os visitantes perce-
bam o valor natural, económico e social desta 
matéria-prima tão importante para Portugal, 
qual o potencial dos produtos de cortiça e le-
vem consigo uma bagagem de informação que 
possa ser traduzida em artigos e outros meios 
de divulgação. 
De realçar que em cada visita, para além do 
intenso programa relacionado com a fileira da 
cortiça – com visitas que vão desde o montado 
até às unidades industriais –, junta-se à cortiça 
outros temas como o vinho, a gastronomia, a 
cultura nacional e, sempre que possível, é dei-
xado algum espaço para vivenciar as cidades 
e os locais. 
O mercado francês destacou-se já com quatro 
visitas ao sector, sendo que já foi possível rece-
ber jornalistas dos seguintes meios: La Montag-
ne, VITI, Le Figaro Magazine, Revue Vinicole In-
ternationale (visita de 18 a 20 Maio); Sud-Ouest, 
Cuisine et Vins de France, V&S News, Emballages 
Magazine, LSA, La Marne Agricole e Gault & Mi-
llau (visita de 15 a 17 de Junho); Luxe Magazine 
(25 a 27 de Junho); e a última visita foi marcada 
pelos 47 bloggers do Vinocamp, que vieram a 
Portugal de 03 a 06 de Julho.
Mais do norte da Europa, a aposta foi trazer 
ao sector personalidades relacionadas com o 
mundo dos vinhos, ou pela via da educação/
formação ou por assumirem cargos de respon-
sabilidade na produção e comercialização deste 
néctar. Assim, na visita de 11 a 13 de Junho esti-
verem presentes duas personalidades da Dina-
marca e uma da Suécia. 
Aposta semelhante para o mercado chinês, de 
onde vieram, essencialmente, wine educators  e 
sommeliers, acreditados pelo Wine & Spirit Edu-
cation Trust e com grande influência no merca-
do vinícola local. De 18 a 20 de Junho, as cinco 
personalidades (uma delas será o embaixador 
da  cortiça na China) poderam expericenciar pela 
primeira vez o admirável mundo da cortiça.

Do outro lado do atlântico, do Brasil, a visita (que 
decorreu de 03 a 05 de Junho) foi enaltecida com 
a presença de jornalistas dos mais importantes 
órgãos de comunicação do país, a saber: revista 
Adega, Papo de Vinho, Prazeres da Mesa, Vinho 
Magazine e, ainda, do diretor de degustação da 
Associação Brasileira de Sommeliers. 
Para a área dos materiais de construção e decora-
ção, a visita, que decorreu de 29 de Junho a 01 de 
Julho, foi realizada por jornalistas, bloggers e edi-
tores de diversos meios na Alemanha.  O destaque 
vai para o editor da revista Schöner Wohnen, um 

dos mais importantes meios da área da constru-
ção, design e arquitectura, ao qual se juntou ou-
tros meios como: Schöner Wohnen City Blogger, 
Look! Pimp your room, MiMa, Luzia Pimpinella, 
materialBLOG, BHW Wohnen e Raumprobe.
As visitas à fileira da cortiça não ficam por aqui. 
Já estão agendadas para o corrente mês mais 
deslocações a Portugal de países como a Ale-
manha, a Itália e os EUA - onde figuram nomes 
de meios como: Die Welt , Corriere della Sera, La 
Repubblica, La Stampa, Vineyard & Winery Ma-
nagement magazine e Wine Business Monthly. 
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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 II – Promoção Internacional da Cortiça.

Associados apoiam APCOR no InterCork II

Empresas Financiadoras - InterCork II
ROLHAS

PORTUGAL
Amorim & Irmãos S.A.
Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.
Cork Supply Portugal, S.A.

M.A. Silva - Cortiças, Lda
Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda
Piedade, S.A.
António Almeida, Cortiças, S.A.
Lafitte Cork Portugal, Lda.
Bernardino & Ferreira, S.A.
Lima Vanzeller & Leal, Lda.
Elcor - Empresa Corticeira, Lda
Waldemar Fernandes da Silva, S.A.
J.C. Ribeiro, S.A.
Jorge Pinto de Sá, Lda
Sercor
Soprecor 

Empresas Financiadoras - InterCork II
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PORTUGAL
Amorim Revestimentos
Amorim Cork Composites
Granorte - Revestimento de Cortiça, Lda
Sedacor, Lda

USA
Torlys Inc.
Amorim Flooring North America
Schier - Gesco Limited Partnership

ALEMANHA
DKV - Deutscher Kork-Verband E.V. 
(associação alemã)

Henri & Filhos, S.A.
Sá & Irmão, S.A.
Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda
Valdemar Sá, Cortiças, Lda
J.A. Veiga de Macedo, S.A.
Dimas & Silva, Lda
Reginacork, S.A.
Unicor I 
Unicor II
J.A. Rolhas e Cápsulas, Lda
Corksribas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A.
Moisés Lima, Ásia, Lda
Ricardo Silvestre & Irmão, Lda
Gonçalves & Douradinha, Lda
Armando Coelho da Rocha - Indústria de Cortiças, Lda
Américo Lima - Cortiças, Lda
António A. Fonseca & Filhos, Lda
A. Ferreira Pedro & Irmão
Novacortiça, S.A.
Corticeira Piloto & Filhos, Lda

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda
RLIC
Rufino & Guerreiro S.A.
Adriano José Carapinha Ginó & Filhos, Lda
Cortiças Gaio, Lda
USA
Ganau America, Inc
Amorim Cork America, Inc
Cork Supply USA, Inc
Portocork America, Inc
M.A. Silva Corks USA, LLC
Scott Laboratories, Inc
Laffite Cork & Capsule Inc
FRANÇA
Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège
ITÁLIA
Federlegno Arredo
ALEMANHA
DKV - Deutscher Kork-Verband E.V. 
(associação alemã)

Manifesto dos profissionais da cortiça
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Profissionais 
da cortiça 
lançam
manifesto
O InterCork II – Promoção internacional da 
Cortiça – já começou no mercado francês. Para 
tal foi lançado um manifesto dos profissionais 
do sector da cortiça e que refere que as mensa-
gens erróneas que estão a circular sobre a cor-
tiça têm de ser esclarecidas, apontando dados 
que comprovam que a cortiça é um excelente 
material. O manifesto pode ser consultado no 
seguinte endereço: http://planeteliege.com/
files/Manifeste.pdf .
Para acompanhar esta campanha poderá seguir 
vários locais na internet, a saber:

www.facebook.com/planeteliege,

www.twitter.com/planeteliege,

www.youtube.com/user/Planeteliegechannel,

www.vimeo.com/planeteliege,

www.flickrd/photos/planeteliege,

www.instagram.com/planeteliege,

www.fr.pinterest.com/planeteliege.
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A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos (ERSAR), a APCOR e a Associação Na-
cional de Designers (AND), com a colaboração 
da Faculdade de Arquitectura da Universidade 
de Lisboa (FAUL), promoveram um concurso 
para encontrar o melhor design de recipiente 
para a água da torneira. Designado “Beba água 
da torneira com confiança!”, o concurso visou 
reforçar a mensagem de qualidade da água da 
torneira junto dos consumidores e os benefícios 
ambientais que decorrem do seu uso.

Concurso procura recipiente para 
água feito com cortiça

APCOR lançou concurso 
para prémio inovação

A data de entrega das propostas já terminou tendo 
sido recebidas 22 ideias que agora serão avaliadas.
O concurso foi dirigido à população estudantil 
da área do Design, a quem foi lançado o desafio 
de conceber um recipiente para água da tornei-
ra, tentando-se estimular o desenvolvimento de 
ideias originais, sendo a cortiça um elemento 
obrigatório. O recipiente, que deverá obedecer 
a critérios de funcionalidade, com especial des-
taque para a ergonomia, higiene, inclusividade 
e eco-eficiência, deverá ter uma capacidade 

A APCOR lançou um concurso para eleger a 
ideia que melhor se enquadra no Prémio Inova-
ção. Criado no âmbito da Gala Anual da Cortiça, 
este prémio foi atribuído, nos últimos anos, a 
entidades/personalidades seleccionadas pelo 
júri do evento. Este ano, a associação considerou 
levar a cabo este concurso para premiar novas 
aplicações, tecnologias, metodologias ou pro-
cessos de fabrico inovadores e que demonstrem 
uma clara mais-valia para a indústria da cortiça. 
Os objectos a concurso (ideias/projectos/produ-
tos) devem estar já implementados ou em fase 
de implementação.
As candidaturas já terminaram a 27 de Junho de 
2014, tendo sido recebido um número conside-
rável de propostas que serão, agora, analisados 
pelo júri. O vencedor será divulgado a 26 de Se-
tembro na Gala Anual da APCOR.

O júri é constituído pelo presidente da APCOR, João 
Rui Ferreira, por Helena Pereira, ex-Reitora da Univer-
sidade Técnica de Lisboa e professora do Instituto 
Superior de Agronomia (ISA), e Armando Sevinate 
Pinto, ex-ministro da Agricultura e ex-consultor do 
Presidente da República para as questões relaciona-
das com a Agricultura e com o Mundo Rural.
Os critérios de avaliação das propostas vão conside-
rar o conceito e originalidade estética ou funcional; 
a valorização da matéria-prima cortiça; e a poten-
cialidade de industrialização/comercialização. O 
prémio é, em princípio, indivisível. No entanto, a 
título excepcional, o júri poderá atribuir o prémio 
ex- aequo, a mais do que uma candidatura.
As regras do regulamento que podem ser encon-
tradas no sítio da associação em http://www.ap-
cor.pt/artigo/apcor-lanca-concurso-para-premio-
-inovacao-gala-2014.htm.

Nesta gala serão atribuídos mais seis prémios selec-
cionados pelo júri e que têm em conta o trabalho de-
senvolvido em áreas distintas como: Floresta (visa re-
conhecer novos investimentos e introdução de novas 
metodologias de gestão no montado); Conhecimen-
to (pretende reconhecer a investigação e procura de 
conhecimento sobre a fileira da cortiça); Informação 
(visa reconhecer informação de carácter jornalístico 
ou equivalente relevante sobre a cortiça); Revelação 
(visa reconhecer qualquer tipo de iniciativa inédita 
que utilize a cortiça); Rolha de Cortiça (visa reconhecer 
o esforço de promoção da rolha de cortiça); e Mérito 
(pretende reconhecer o trabalho desenvolvido dentro 
de uma área de saber e com o recurso à cortiça). 
Pode consultar informação complementar das 
Galas realizadas anteriormente e dos prémios 
atribuídos no sítio da APCOR em www.apcor.pt/
artigo/eventos.htm.

que varie entre 400 ml e 1,5 litro. O regulamento 
pode ser consultado em  http://www.ersar.pt/
website/ViewContent.aspx?Name=ConcursoBe
baguadatorneiracomconfianca . 
Os candidatos habilitam-se a um prémio pecu-
niário de 1.500,00 € e a um estágio profissional 
na área do design, entre outros prémios, estan-
do a divulgação do trabalho vencedor prevista 
para o Congresso Mundial da Água da Inter-
national Water Association, que decorre em 
Lisboa, em Setembro do corrente ano.



NOTÍCIAS

A APCOR e a revista Exame juntaram-se para 
publicar a primeira revista com uma capa em 
cortiça. A edição de Maio contou, ainda, com um 
conjunto de artigos sobre o sector, dando conta 
da actividade de promoção da cortiça nos últi-
mos anos, assim como o investimento realizado 
pelo sector na inovação e novos produtos. A re-
vista é mais um exemplo daquilo que é possível 
realizar com a cortiça. 
A APCOR, juntamente com a empresa associada 
Sedacor - Sociedade Exportadora de Artigos de 
Cortiça Lda -, mobilizaram-se para apoiar esta 
iniciativa na disponibilização do papel de cortiça.
Esta iniciativa teve ainda como parceiros, a Lease-
plan, a Bureau Veritas, a AON, a Meo, o Santander 
e o Portugal Sou Eu.

A “Internacionalização e exportação: que ris-
cos?” foi o título de um encontro promovido 
pela APCOR, em parceria com a AON Portugal 
e a Miranda Correia Amendoeira & Associados - 
Sociedade de Advogados, RL. O encontro, que 
decorreu no dia 26 de Junho, teve por objectivo 
chamar a atenção para o conjunto de riscos que 
surgem nos processos de internacionalização e 
que devem ser tratados, adequada e atempada-
mente, para que possam ser minimizados. 
De um modo geral foram apontados seis tipolo-
gias de riscos: legais e regulatórios, continuidade 
do negócio, colaboradores, crédito e protecção 
do negócio e político, responsabilidades diver-
sas e os globais. De entre todos foram realça-
dos os cinco riscos que são transversais e que 
preocupam, unanimemente, as empresas, a sa-
ber: responsabilidade civil dos administradores, 
directores e gerentes de empresas na medida 
em que operam num ambiente cada vez mais 
complexo, hostil, desafiante e concorrencial; 
responsabilidade civil/exploração da empresa e 
dos seus produtos e eventual retirada do produ-
to em consequência de produto defeituoso. Ao 
nível dos colaboradores deve-se ter em aten-
ção que estes são considerados como um dos 
activos mais importantes. Quando se considera 
a deslocação destes activos para mercados ex-
ternos - que podem, inclusivamente, ser sujeito 
a riscos diferenciados - uma boa e eficiente pro-
tecção torna-se obrigatória. Como terceiro risco, 
pode-se apontar o nível dos riscos de crédito e 
protecção do negócio e político. A entrada em 
novos mercados, que comportam realidades 
distintas do mercado doméstico - com riscos 
diferenciados e um profundo desconhecimento 
dos eventuais parceiros e clientes -, as especifica-
ções legais e práticas locais são um dos grandes 
motivos de preocupação face aos riscos de não 
conformidade, não pagamento e ou atraso nas 

Exame 
com capa 
em cortiça

Internacionalização 
sem riscos

vendas, acesso ao crédito bancário e factoring; 
do mesmo modo, deve-se ter em atenção o risco 
político que possa existir dependendo do país 
em análise. Por último, ao nível dos riscos globais 
podem ser apontados dois tipos de ameaças: o 
transporte de mercadorias (é uma preocupação 
das empresas quando estas se encontram, so-
bretudo, no processo de exportação - à medida 
que as mercadorias atravessam fronteiras pela 
via marítima, terrestre ou aérea, o controlo das 
mesmas torna-se cada vez mais difícil); e o risco 
cibernético é, actualmente, uma nova ameaça 
cada vez mais presente e a causar grandes danos 
ao património electrónico das empresas e insti-
tuições pelo mundo fora.
Numa altura em que a estratégia de diversas 
empresas portuguesas assenta, cada vez mais, 
na aposta em novos mercados, é fulcral para os 
decisores nacionais terem um conhecimento 
aprofundado sobre os desafios e riscos específi-
cos de cada país, de acolhimento ou destino. Só 
com este conhecimento, poderão conceber um 
plano estratégico para a mitigação e transferên-
cia desses mesmos riscos.
É um facto que estes países, na sua grande maio-
ria, são longínquos e desconhecidos, possuem 
legislação, práticas de mercado, regras e costu-
mes diferentes de Portugal e, por isso, torna-se 
complexo e, muita vezes impossível, a obtenção 
desse conhecimento.
Daí que, a decisão deverá sempre passar pela 
análise de um conjunto de factores envolvendo 
a avaliação de diferentes opções em diferentes 
momentos e, nesta medida, conhecer quais as 
ferramentas e soluções mais adequadas para 
apoiar a decisão.
No âmbito do protocolo estabelecido entre a AP-
COR e a AON, os associados poderão obter mais 
informação e condições destes serviços na área 
reservada no sítio da associação. 
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Simple Forms Design utiliza cortiça

Formas simples e 
materiais nobres

porcelana e a cortiça e o acto de estar à mesa, 
o prazer da degustação”, explica Alzira Peixoto. 
Por fim, a colecção HOME é uma linha de mo-
biliário, desenvolvida em vários modelos e ta-
manhos que combinam entre si, atingindo uma 
versatilidade que lhe permite ocupar as diversas 
áreas da casa.
“A cortiça é como uma imagem de marca para 
Portugal, mas somos o País onde mais se des-
valoriza a cortiça. Cá, quando falam em corti-
ça pensam em rolhas, mas este é um material 
nobre”, explica Carlos Mendonça. “No mercado, 
não encontra mais nenhuma peça ou material 
como o nosso. Se gosta, gosta; se quer, com-
pra; e se compra terá de ser o da Simple Forms 
Design, porque não há igual em lado nenhum”, 
acrescenta Alzira Peixoto. É devido à colecção 
“Cork” que Carlos e Alzira são hoje conhecidos 
como os “designers da cortiça” e foi também de-
vido a esta colecção que conseguiram a distin-
ção do prémio Red Dot Design Award, em 2008. 
“Um prémio Red Dot é, basicamente, um cer-
tificado de qualidade no mercado de design”, 
explica Alzira Peixoto. “Hoje, fala-se muito da 
cortiça em Portugal, mas, em 2004, já andáva-
mos nós a apresentar peças e a perceber o fan-
tástico que é trabalhar este material”, sublinha 
Carlos Mendonça.
E completam: “nós queremos que a cortiça seja 
distinguida pela sua componente estética e téc-
nica, não queremos fazer mais do mesmo, que-
remos fazer diferente, porque só o diferente vai 
perdurar para além daquilo que é moda.”
A crise económica na Europa condiciona, na-
turalmente, a Simple Forms Design, que tinha 
neste continente o mercado por excelência. 
Mas a empresa não baixou os braços e procurou 
já novos voos. A aposta vai agora para os mer-
cados emergentes, sobretudo na Ásia, como o 
Japão, e nos EUA, “pois o que nós produzimos 
é um produto de valor acrescentado e este tipo 
de mercado sabe reconhecer este produto.”

A Simple Forms Design nasce da dupla de de-
signers do Porto, Carlos Mendonça e Alzira Pei-
xoto, que depois de conceberem e trabalharem 
para outras empresas, decidem, em 2004, avan-
çar com a marca própria. Recorrem a empresas 
e produtos nacionais para a sua produção, e a 
cortiça e as empresas do sector são um exem-
plo, mas o foco é a exportação.
“Design, inovação, funcionalidade e qualida-
de são vectores de orientação para o desen-
volvimento de cada colecção e de cada novo 
produto”, referem os designers. A empresa tem 
conseguido aliar o passado e o futuro, o méto-
do artesanal e a mais avançada tecnologia, a 
tradição e o design inovador, dando origem a 
criações únicas capazes de marcar a diferença 
em cada ambiente em que se integrem.
Ainda sem o chapéu Simple Forms Design, em 
2000, criam a colecção BATH e que depois, a 
partir de 2004, transita para a actual empresa. 
BATH é uma original e inovadora linha de objec-
tos de design para a área de banho: acessórios 
em aço inox, saboneteiras e caixas em madeira 
e aço inox e escovas naturais.
Mas é a colecção CORK, surgida em 2004, que 
associa os designers à cortiça. Dentro da filo-
sofia de incorporar materiais tradicionalmente 
produzidos em Portugal em produtos com de-
sign inovador e arrojado, esta colecção é com-
posta por objectos em cortiça para a área do 

banho: lavatórios, saboneteiras, taças e tapetes. 
São dois os tipos de cortiça utilizada: um aglo-
merado de cortiça pura e uma mistura de corti-
ça com borracha ambos com um acabamento 
que lhes confere toda a protecção e resistência 
necessárias para uma normal utilização.
É nesta sequência, e no seguimento do seu ob-
jectivo de percorrer as diversas áreas da casa, 
que a Simple Forms Design apresenta uma 
nova colecção, a PORCELAIN, desta vez mais di-
rigida para a mesa. “Inspirou-nos especialmente 
a combinação de materiais tão opostos como a 

Elementos da colecção CORK

Banco Stool Stack

Alzira Peixoto Carlos Mendonça
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Recortes de Imprensa

O artista visual Pedro Portugal é o autor de uma mega cúpula de cortiça 
no Museu da Luz, junto à margem da albufeira do Alqueva. 
A iniciativa surge no âmbito da edição de 2014 do Programa Residências 
da Aldeia, do Museu da Luz, viabilizando a intervenção dos alunos de Ar-
tes Visuais e Design da Universidade de Évora que, durante aqueles dias, 
construirão - a partir de 300 pranchas de cortiça - uma cúpula com seis 
metros de diâmetro, encenando um cenário pós-histórico de neo-paisa-
gem na Aldeia da Luz. 
A obra da CORKDOM3 teve o apoio da Corticeira Amorim.
“Na obra CORKDOM3 a utilização da cortiça como cobertura foi-me suge-
rida pela própria utilização com esse uso no armazenamento do produto 
em fábrica. A aplicação artística fica assim celebrada. Creio que a plastici-
dade e qualidades da cortiça darão no futuro para aplicações que ainda 
desconhecemos e a história da árvore que lhe dá origem um filme de 
ficção científica”, diz Pedro Portugal. 
A obra CORKDOM3 estará em exposição no Museu da Luz até Setembro 
de 2014.

A revista de ‘design’ e arquitetura Wallpaper apresentou no Salão do Mó-
vel de Milão, 100 objetos inovadores integrados na coleção “Handmade”, 
incluindo um casaco em cortiça assinado pelo designer norte-americano 
Todd Bracher.
A iniciativa da Wallpaper vem-se realizando há quatro anos e o objetivo 
do evento de design é estabelecer novas parcerias que conduzam ao lan-
çamento de objetos únicos, que desafiem os limites da produção atual.
A escolha da cortiça enquanto material têxtil foi motivada pela exposição 
“Metamorphosis”, que a ExperimentaDesign teve patente no Mosteiro dos 
Jerónimos e a propósito da qual a editora de arquitetura da revista britâ-
nica, Ellie Stathaki, reconheceu “o imenso potencial” da casca do sobreiro.
Para a concretização de um objeto inovador nesse material, a Wallpaper 
convidou então a corticeira portuguesa Amorim e o estúdio do designer  
industrial norte-americano Todd Bracher, que vem desenvolvendo proje-
tos com criadores como Tom Dixon e Georg Jensen, e com marcas como 
a 3M e Capellini.
“Apaixonámo-nos imediatamente pela cortiça mal ela chegou cá, porque 
é algo diferente de tudo o que conhecemos antes”, declara Todd Bracher 
no vídeo de apresentação do projeto.

In, http://store.nike.com/us/en_us/product/air-force-one-low-premium-
id-shoe/?piid=36123&pbid=372964530#?pbid=372964530

In, LUSA, 09 de Abril de 2014

In, http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2014-04-15-designer-portuguesa-venceu-premio-ecologico-
num-evento-de-moda-em-hong-kong, 15 de Abril de 2014

In, https://www.domusweb.it/en/
news/2013/03/01/onion-pinch-at-risd.html & 
https://www.behance.net/gallery/14080303/
Onion-Pinch

A designer portuguesa 
Paula Falcão de Lima 
venceu um prémio in-
ternacional na China. É 
autora de uma mala para 
mães “Mother’s Bag” com 
várias funções e que foi 
escolhida entre 500 pro-
jectos. O projecto ecoló-
gico conta com a cortiça 
e o burel como matérias-
-primas base, por serem 
mais resistentes e fáceis 
de limpar. A peça pode 
ser vista em http://mun-
docork.pt/.

No Dia Mundial da Dança, a Escola de Rho-
de Island of Design, retratou a experiência 
de como os corpos dos bailarinos reagem 
à flexibilidade e à oscilação numa instala-
ção em cortiça, do projeto Onion Pinch.
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Bio Boards é uma prancha para “surfar no asfalto” e que pretende ter o mínimo impacto am-
biental - não usa produtos tóxicos além da cola branca e da tinta acrílica, e sempre que possível 
recicla skates que de outra forma iriam para o lixo. Cada prancha é feita à mão, por encomenda 
e ao gosto de cada cliente, que pode escolher o tamanho, o shape, e as cores caso queira.
O que diferencia as pranchas é o facto de usar cortiça de forma estrutural e não apenas um re-
vestimento, em média 98% de cortiça. Não tem qualquer tipo de tratamento, é muito resistente 
e fácil de limpar. 

A cortiça esteve presente no veleiro que 
levou o velejador solitário português, 
Ricardo Diniz, na viagem marítima entre 
Portugal e Salvador da Bahia, Brasil, com 
escala na Madeira e em Cabo Verde.
Como destaca Ricardo Diniz: “A presença 
da cortiça confortar-me-á ao longo des-
ta viagem em que vou estar só. O toque 
da cortiça e o seu cheiro vão-me ajudar 
a levar comigo um pouco da nossa casa, 
do nosso país.”
No veleiro, a cortiça foi aplicada em di-
ferentes áreas e com tipologias distintas, 
essencialmente com o objectivo de au-
mentar o conforto deste espaço, onde é 
expectável que Ricardo Diniz tenha de 
enfrentar, pelo menos por alguns mo-
mentos, o mar conturbado. 
No interior da cabine, foi aplicada cortiça 
de alta densidade para revestir o piso e 
algumas partes laterais, assegurando o 
conforto e a segurança necessária para 
os movimentos num espaço exíguo 
como este.  
O projecto contou com o patrocínio da 
TAP, que baptizou o veleiro Fly TAP, e o 
apadrinhamento do atleta português 
Luís Figo e da cantora brasileira Roberta 
Sá, e contou, também, com o apoio da 
Corticeira Amorim.

In, https://www.facebook.com/bio.boards.pt/

In, http://marketeer.pt/2014/04/17/
corticeira-amorim-na-viagem-de-ricardo-
diniz/, 17 de Abril

A reciclagem de rolhas de cortiça vai permitir plantar, a par-
tir este ano, nove mil árvores nas florestas do concelho de 
Melgaço, que já aderiu ao projeto ‘Green Cork’ da Quercus.
“Vamos fazer a reflorestação das zonas do concelho mais 
atingidas pelos incêndios do ano passado com nove mil 
árvores. Hoje, simbolicamente plantámos 30 sobreiros na 
freguesia de Cousso, a mais afetada em 2013 pelas chamas 
e que será a primeira a ser intervencionada no âmbito deste 
projeto”, explicou à Lusa Manoel Baptista. 
De acordo com dados da autarquia a freguesia de Cousso 
viu, em 2013, serem consumidos pelas chamas cerca de 10 
hectares de floresta. 

Artistas portugueses e cata-
lães criam obras com corti-
ça para exposição “Diários 
da Cortiça”. Para comemo-
rar o dia de Portugal naque-
le país, a exposição abriu no 
Convent Agustí, em Barce-
lona, e reuniu seis artistas 
que conceberam diferentes 
peças em cortiça. 

A pulseira de acesso à 18ª Viagem Medieval em Terras de Santa Maria é feita em cortiça. Já pode 
ser adquirida por quatro euros até ao final de Julho ou cinco no mês seguinte. “A cortiça tem 
uma relação óbvia com o território. Santa Maria da Feira é o concelho que concentra a maior 
indústria transformadora de cortiça e é um elemento identitário”, explica Gil Ferreira, vereador 
da autarquia.

In, http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_
id=3930075, 23 de Maio de 2014

In, Jornal I, 10 de Junho de 2014

In, http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3930075, 23 de Maio de 2014

Cortilejo é igual a cortiça mais azulejo. 
Dois produtos portugueses que deram 
origem a um produto nacional da auto-
ria de Rui Matias e que foi apresentado 
na May Design Series London. A ideia 
entrou directamente para a shortlist dos 
prémios Design Excelence Awards.

In, Diário de Notícias, 29 de Junho de 2014

.11APCORNOTÍCIAS



ROADSHOW

Presidente da APCOR na UA
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Universidade de 
Aveiro recebeu 
empresários

A APCOR e os empresários do sector da corti-
ça visitaram a Universidade de Aveiro (UA), para 
um encontro que visou a troca de experiências 
e informações entre o meio académico e a rea-
lidade industrial.
O evento contou com a presença do vice-reitor 
da Universidade de Aveiro, Carlos Pascoal Neto, 
que realizou uma apresentação da instituição 
de ensino, ao qual se seguiram exposições so-
bre os projectos em curso nas várias unidades 
de investigação da UA e relacionados com a Fi-
leira da Cortiça. 
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 
também marcou presença com uma breve 
apresentação do sector, explicando, ainda, a 
importância destes encontros para a troca de 
informação entre todos.
“A constatação frequente de que existe um 
desfasamento entre o meio universitário e as 
nossas empresas com impactos negativos para 
a partilha de conhecimento e potenciação de 
projectos conjuntos, motivou a Direcção da AP-
COR para a realização do roadshow”, referiu o 
presidente da Apcor.
Por sua vez, o vice-reitor da UA, lembrou que 
“a Universidade de Aveiro desenvolve, há pelo 

menos duas décadas, trabalho pioneiro na área 
da cortiça, abrangendo domínios como a sua 
estrutura, o seu comportamento biológico e 
interacção com o vinho, as suas propriedades 
físico-mecânicas, as novas aplicações da cortiça 
e seus subprodutos, entre outros.  Com este en-
contro, esperamos reforçar a cooperação com 
o tecido empresarial e promover a transferência 
de conhecimento e a inovação num sector cru-
cial para a economia portuguesa.”
Esta iniciativa está incluída numa actividade 
de maior dimensão a que se deu o nome de 
“Roadshow Universidade/Indústria da Cortiça”, 
definida no plano de actividades de 2014 da as-
sociação. Esta ideia visa potenciar o contacto e 
o conhecimento dos investigadores de diferen-
tes universidades portuguesas e a indústria da 
cortiça, de modo a fomentar o conhecimento 
de projectos diversos que poderão ser do inte-
resse para o sector rolheiro, mas também dos 
materiais de construção e decoração.
O roadshow prevê quatro grandes iniciativas 
que se complementam, a saber: visita às uni-
versidades portuguesas que mais se tenham 
evidenciado no estudo da cortiça e suas pro-
priedades de utilização. Estas visitas, sendo a 

primeira realizada na UA, irão permitir a realiza-
ção de encontros com professores, investiga-
dores e alunos e os representantes da indústria. 
Numa segunda fase estão previstas visitas de 
professores e investigadores das universida-
des visitadas à indústria da cortiça. Estas visitas 
permitirão dar a conhecer o actual nível de de-
senvolvimento sectorial do ponto de vista de 
gestão, desenvolvimento de produto, qualifica-
ções, entre outros, e, assim, potenciar as opções 
de desenvolvimento conjunto de Investigação 
& Desenvolvimento. A terceira iniciativa passa 
pela organização de uma conferência conjunta 
universidades e indústria da cortiça e, por últi-
mo, e associado ao sítio da APCOR, acessível em 
www.apcor.pt, pretende-se a criação de uma 
plataforma de interacção entre o meio univer-
sitário e os seus agentes e a indústria da cortiça, 
devendo funcionar como local de reposição de 
informação de estudos / projectos realizados, 
pedidos de informação e pedidos de parcerias.
Para já foi criada na área reservada do associado 
da APCOR, um espaço dedicado a esta iniciativa, 
acessível em http://www.apcor.pt/extranet/docu-
mentacao/detalhe.php?id=218, onde os associa-
dos podem ter acesso às apresentações realizadas.

Universidade / 
Industria da Cortiça

ROADSHOW
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Visão de 
Futuro 
para a Fileira 
da Cortiça
“Visão de Futuro para a Fileira da Cortiça” 
é o título do I Congresso da Fileira do So-
breiro e da Cortiça, promovido pela Filcork 
(Associação Interprofissional da Fileira da 
Cortiça) e que teve lugar no dia 30 de Maio, 
das 9h às 17h, no Observatório do Sobreiro 
e da Cortiça, em Coruche. 
As apresentações dos oradores centraram-se 
em três eixos principais: Produção, Conheci-
mento e Desenvolvimento Tecnológico; In-

dústria, Mercados e Inovação e Antecipar o 
Futuro de um Ecossistema e de um Produto 
Único. Da parte da manha foram promovi-
dos dois painéis: um dedicado à “Produção, 
Conhecimento e Desenvolvimento tecno-
lógico” e outro sobre “Indústria, mercados 
e inovação”. Este último teve a presença do 
presidente da APCOR, João Rui Ferreira, e o 
director operacional do projecto InterCork II 
– Promoção Internacional da Cortiça -, Carlos 

de Jesus. De tarde foi promovida uma mesa 
redonda que versou sobre o tema central do 
evento “Visão de Futuro para a Fileira da Cor-
tiça” e que foi dividida em dois sub-temas: 
“Que fileira para responder ao futuro?” e “Em 
que mundo viverá a fileira”.
Mais informações sobre o evento podem ser 
obtidas no sítio da APCOR em 
http://www.apcor.pt/artigo/primeiro-congres-
so-da-fileira-do-sobreiro-e-da-cortica.htm
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Centro de Competências do 
Sobreiro e da Cortiça 
em criação

O Sobreiro e a Cortiça vão passar a ter um 
centro de competências para promover o de-
senvolvimento da fileira da cortiça portuguesa 
pela via do reforço da investigação, da promo-
ção da inovação e da transferência e divulga-
ção do conhecimento. Denominado Centro de 
Competências do Sobreiro e da Cortiça (CCSC) 
este organismo vai resultar de um acordo de 
cooperação entre os responsáveis políticos, as 
entidades institucionais da administração, os 
agentes da fileira da cortiça e as entidades de 
investigação do sistema científico e tecnológi-
co. O respectivo acordo foi assinado na Ficor 
– Feira Internacional da Cortiça, em Coruche, 
pelos responsáveis das várias entidades ade-
rentes, nomeadamente pela ministra da Agri-
cultura e do Mar, Assunção Cristas. 
O CCSC tem como objectivos: ser um fórum 
de congregação e partilha das competências 
existentes entre várias entidades, de forma a 
permitir dar respostas mais prontas, comple-

tas e eficazes aos diversos desafios que se co-
locam à exploração do sobreiro e da cortiça; 
contribuir activamente para a definição de 
uma agenda de investigação suberícola na-
cional aplicada; promover a competitividade 
da fileira da cortiça pela via da produtivida-
de e sustentabilidade da cultura suberícola, 
assim como salvaguardar das florestas de 
sobreiro, com realce para a sua vertente de 
uso múltiplo.
É, ainda, objectivo do centro potenciar a divul-
gação do conhecimento científico em estreita 
ligação com os agentes da fileira, nomeada-
mente no espaço de aplicação suberícola; criar 
condições no terreno para o desenvolvimento 
da actividade experimental que se considere 
necessária à melhoria da produtividade e do 
estado sanitário dos sobreiros em Portugal; e 
constituir-se como veículo de transferência de 
conhecimento e adopção das melhores práti-
cas disponíveis.

Deste centro fazem parte as seguintes enti-
dades: Associação para a Competitividade da 
Industria da Fileira Florestal (AIFF); Associação 
Interprofissional da Fileira da Cortiça (Filcork); 
APCOR; Câmara Municipal de Coruche (CMC); 
Centro Tecnológico da Cortiça (Ctcor); Com-
panhia das Lezírias, S.A. (CL); Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas (ICNF); 
Instituto Nacional de Investigação Agrícola e 
Veterinária (INIAV); Instituto Superior de Agro-
nomia, da Universidade de Lisboa (ISA); União 
da Floresta Mediterrânica (UNAC); Universi-
dade de Évora (UE); e Universidade de Trás os 
Montes e Alto Douro (UTAD).
O acordo de cooperação do CCSC foi assina-
do em Coruche, por altura da realização do 1º 
Congresso da Fileira do Sobreiro e da Cortiça 
subordinado ao tema “Visão de Futuro para a 
Fileira da Cortiça” e que contou com um dia 
cheio de apresentações sobre as temáticas da 
produção e da indústria.



NOTÍCIAS

O Bureau Veritas Certification trabalha em parceria consigo para garantir a criação de valor através da Certificação prestando uma ampla gama de serviços nesta área: 

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 
Qualidade - ISO 9001 | Saúde e Segurança - OHSAS 18001 | NP 4397 | SafetyCert | SCC (Safety Contractor Checklist) | Ambiente - ISO 14001 | EMAS II - Greenhouse 
Gas Emissions | Responsabilidade Social - SA 8000 e NP 4469-1 | Segurança da Informação - ISO 27001 | Recursos Humanos - NP 4427 | Inovação - NP 4457 

CERTIFICAÇÃO DIRIGIDA A SECTORES DE ACTIVIDADE 
Corticeiro - Systecode | Aeronáutica - EN | AS | JISQ 9100 | Agroalimentar - ISO 22000 | HACCP | GMP l EurepGap | BRC | IFS | Agriconfiance© | Automóvel - ISO/TS 16949  
e QS 9000 | VDA 6 | EAQF | TE 9000 | Electrónica - HSPM | Energia - ISO 29000 | Ferroviário - IRIS | Florestal - SFI  | FSC | PEFC | OLB | Planos Médicos - EN 46001/2  
| ISO 13485/88 | Químico - RC14000 | Tecnologias de Informação - TickIT | ISO 17799 | BS 7799  |Telecomunicações - TL 9000 | Transportes - SQAS | TDGA | TAPA 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE 

Optimizando o seu processo de auditoria com o Bureau Veritas Certification garantirá a melhoria do seu desempenho.

Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 21, 1600-458 Lisboa  |  Tel: 21 710 09 17  |  N.º nacional 707 200 542 
Bureau Veritas Portugal: Lisboa | Porto | Leiria | Sines | Lagoa | Grândola

Qualidade, Saúde e Segurança, Ambiente e Responsabilidade Social.
www.bureauveritas.pt

Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP 
conjuntamente com o Systecode
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APCOR estabelece 
parceria 
com MNServiços 

APCOR na Ficor

A APCOR, juntamente com o Centro de 
Formação Profissional da Indústria de Cortiça 
(Cincork) e o Centro Tecnológico da Cortiça 
(Ctcor), esteve presente na Ficor - Feira In-
ternacional da Cortiça - num stand conjunto 
onde distribuiu informação sobre o sector. A 
VI edição da feira decorreu de 29 de Maio a 
01 de Junho e contou com eventos diversos. 
O programa da feira contou com um conjun-
to de actividades lúdicas, mas também infor-

A APCOR realizou mais um acordo de cooperação 
desta vez com a MNServiços. Esta parceria foi criada 
de forma a que os associados da APCOR possam 
usufruir dos serviços prestados pela MNServiços, em 
condições mais vantajosas. Os serviços prestados 
são: individualprotection (Contratação pontual para a 
gestão de uma conta corrente de apenas um cliente 
que sai dos prazos estipulados dessa mesma ges-
tão diária); globalprotection (Apoio global na gestão 
da sua conta de clientes, através da entrega de um 
volume de créditos para ser acompanhado a partir 
de uma determinada data); recoveryprovisioned (Ade-
quado a empresas com clientes provisionados, per-
mitindo a reposição da receita extraordinária, no ano 
fiscal seguinte).
Estes produtos têm como base a protecção de va-
lores referentes a clientes que não se encontram 
protegidos por outras ferramentas financeiras; ofere-
cem maior segurança face ao aumento das vendas; 
facilitam a possibilidade de reatamento de relações 
comerciais de clientes provisionados após o sucesso 
na recuperação dos valores em falta.
Para conhecer melhor as vantagens associadas a este 
protocolo, consulte a área reservada ao associado, no 
sítio da APCOR ou em www.mn-servicos.pt.

mativas, das quais se destaca workshops de 
enologia e culinária associados aos sabores 
do montado, workshops de artes decorativas 
em cortiça, música, provas de vinho, activida-
des de natureza como balonismo e passeios 
no montado e BTT foram algumas das pro-
postas do Município. 
O desfile de moda “Coruche Fashion Cork” 
foi mais um momento a destacar e, este ano, 
contou com a presença de Katty Xiomara. 





APONTAMENTOS DA HISTÓRIA

Decorria o ano de 1855 quando Sines havia 
deixado de ser município em consequência 
da implantação e proliferação dos ideais li-
berais. A 12 de Junho de 1862 é o deputado 
Joaquim Mendes Neutel que começa a luta 
parlamentar para restaurar este município. Faz 
referência a uma representação da paróquia 
da freguesia de Sines, pedindo para que fosse 
restituído o concelho administrativo outrora 
nela sediado. Este fora extinto pelo decreto de 
Lei de 25 de Outubro de 1855 e, desde esta 
data, passaria a integrar o concelho de Santia-
go do Cacém.
Estava aquela população ferida no orgulho, 
achando que a sua terra tinha condições e ca-
pacidade para voltar a ser sede concelhia. Para 
tentar convencer a Câmara de que assim de-
veria ser, são apresentados pelo orador vários 
fatores de ordem económico-social, dos quais 
destaca o crescimento populacional e a exis-
tência de um porto comercial onde se situava 
uma “alfândega menor”, ou seja de segunda 
categoria, que dinamizava financeiramente 
toda aquela região. Segundo Joaquim Neu-
tel, os principais produtos ali comercializados 
eram peixe, cujo comércio era efetuado atra-
vés de uma armação de pesca existente para 
o efeito, mas também a cortiça, com a qual 
saíam mais de 60 navios carregados anual-
mente, de um total de 314, servindo ainda 
para alimentar duas unidades fabris ali situa-
das em 1862.

Indústria local e administração territorial: 
Sines em meados do séc. XIX

Passados dois anos desta representação Joa-
quim Mendes Neutel volta de novo a esta 
discussão, fazendo referência à existência de 
mais uma fábrica de cortiça e onde se empre-
gavam durante todo o ano mais de trezentas 
pessoas. Convicto da importância deste sector 
para a dinamização local, faz chegar ao Parla-
mento um projeto de lei de sua autoria, onde 
é requerida a avaliação da restituição daquele 
concelho à Comissão de Estatística. Era, a cor-
tiça um forte argumento de ordem comercial 
e industrial para que Sines voltasse a ser de 
novo sede concelhia.
A discussão voltaria apenas 18 anos mais tar-
de. Durante a sessão de 2 de Março de 1880, 
este assunto é trazido de novo ao registo dos 
diários parlamentares, através de um abaixo-
-assinado. Nele, os argumentos utilizados são 
os mesmos das sessões ocorridas anterior-
mente, não obstante, e no que à importância 
da indústria corticeira diz respeito, é referida 
a existência de sete unidades industriais, de 
um total de três em 1864, demonstrando de 
forma clara, além da importância local, uma 
outra mais abrangente, ao nível dos mercados 
nacional e internacional.
Apesar desta luta a restauração do município 
seria efectivada apenas em 1914. A indústria 
da cortiça iria continuar a ser preponderante 
na base da vida de Sines até ao final da década 
de 60 do século XX.
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Arquivo, José Neiva, Junta Nacional da Cortiça
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ASSOCIADOS

“Já conquistamos 
a Rainha de Inglaterra!”
Com 110 anos de existência, a J. A. Beira, Lda. 
é uma empresa que foi passando de geração 
em geração, embora o nome actual não tenha 
mais de 30 anos. Presentemente, Maria de Lur-
des e José Alberto Beira (que com o seu pai 
Alberto Beira refundou a empresa a 19 de Ju-
nho de 1979) assumem o comando da empre-
sa, mas já têm como sucessor o seu filho, José 
Beira, que há 12 anos acompanha os pais neste 
percurso. Para além da gerência, os colabora-
dores assumem um lugar de destaque dentro 
da J.A.Beira, Lda. Dos 33 funcionários ao serviço, 
vários somam já mais de 25 anos de casa. “A ad-
ministração tem sempre as portas abertas para 
receber e ouvir os seus trabalhadores, e isto faz 
toda a diferença” afirma Maria de Lurdes Beira. 
Ainda assim, considera que “um dos problemas 
com que as empresas se debatem são os traba-
lhadores menos empenhados que prejudicam 
o trabalho dos colegas e põem em causa a ima-
gem das empresas.”
Dedica-se, essencialmente, à produção, acaba-
mento e comercialização de rolhas de cortiça 
naturais e técnicas, nas áreas dos capsulados e 
rolhas de embutir, mas o seu foco é as rolhas 
capsuladas Premium Series ®. Vendem, essen-
cialmente, para o mercado externo, 120 mil 
unidades que são usadas para vedar cognac e 
whisky. Maria de Lurdes Beira conta que “em In-
glaterra, até a rainha já conquistamos”. No cur-
rículo da empresa, está uma série de 60 rolhas 
produzidas para o jubileu de diamante da Rai-
nha Isabel II. Feitas com prata maciça, as rolhas 
subiram ao trono no Palácio de Buckingham 
para comemorem os 60 anos da coroação de 
sua majestade. 
A exportação representa cerca de 75 por cento 
do volume de negócios, sendo o Reino Unido o 
principal mercado. Segue-se a França, os países 
de Leste, o México, a Espanha, a Alemanha e 
o Chile.
O mercado português, apesar de não apostar 
numa gama alta, também se mostra importan-
te. José Beira, filho de Maria de Lurdes, refere 
que “no mercado nacional é a variedade de 
qualidades e referências que permite obter 
uma correta competitividade e rentabilidade 
na empresa”. E continua: “o panorama nacional 
não foi sempre assim. A aposta era em produ-
tos de qualidade superior, mas a crise e a ne-
cessidade de concorrência, fizeram os clientes 

optar por produtos mais económicos. No en-
tanto, o mercado nacional mostra indícios de 
abertura a rolhas/produtos de luxo, como a 
Premium Series ®.”

Inovação e Qualidade 
associam-se à 
responsabilidade social

A J.A.Beira Lda. tem apostado na inovação e qua-
lidade à qual associa um trabalho social junto de 
entidades de apoio a crianças, jovens e idosos de 
Vilar do Paraíso (projecto Paraíso Solitário). 
É certificada pela NP EN ISO 9001:2000, NP EN 
ISO 22000:2005, NP EN ISO 14001:2004 e Código 
Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR) desde 
2001. “Investimos em novas máquinas e proces-

sos que trouxeram uma maior capacidade de 
resposta e garantia de qualidade aos nossos 
clientes”, refere a sócia-gerente. E continua:” se 
não tivéssemos tido essa evolução há uns anos, 
muito antes da crise, seria impossível manter-
mos a empresa estável actualmente.” A outra 
aposta é a proximidade e dedicação ao clien-
te. “Esta relação é construída com honestidade 
e respeito e ter uma empresa é estar 24 horas 
disponíveis”, afirma Maria de Lurdes Beira, que 
reconhece que “muitas vezes trabalho e família 
estão no mesmo patamar.”
No que toca à relação com a APCOR, a sócia-
-gerente destaca como principais trabalhos “a 
informação disponibilizada das várias áreas e as 
campanhas de promoção e comunicação - que 
permitem levar as mensagens da cortiça aos 
nossos consumidores.”

Rolhas Premium Series ® são a “jóia da coroa”

Empresa investe em novas máquinas para garantir 
qualidade aos clientes

J.A.Beira Lda. possui um conjunto de certificações
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Maria de Lurdes Beira, sócia-gerente da J. A. Beira, Lda.



Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa 
APCOR / ONS 

• Trabalho de análise e tradução de normas, em função do Programa de Normalização;
•  Preparação e realização de reuniões de acompanhamento do trabalho no seio das 

subcomissões da CT 16;
•  Presença dos técnicos portugueses nas reuniões a nível internacional dos Grupos 

ISO/TC 87, CEN/TC 88 e CEN TC/134, para acompanhar as actividades desenvolvidas 
e a desenvolver;

•  Divulgação aos vogais da Newsletter do IPQ, que recolhe informação sobre a 
actividade normativa;

•  Reuniões dos grupos de trabalho e Plenário do grupo internacional ISO TC/87, em 
Portugal (APCOR) –  21 e 22  Maio 2014.

•  Elaboração de respostas a dar em função das actividades e solicitações dos grupos 
internacionais ISO/TC 87 CEN/TC 134, CEN/TC 88;

•  Trabalho de análise, tradução e verificação de normas, em função do Programa de 
Normalização 2014; 

•  Agendamento de reuniões para análise e validação dos textos, com vista ao 
conteúdo para publicação do «Guia de Normalização»;

• Elaboração de procedimentos para ‘Gestão da ONS’;
•  Preparação de reuniões trimestrais para o acompanhamento do trabalho no seio das 

subcomissões da CT 16.

Programa 
Formação PME

 • Continuação da intervenção de consultoria nas empresas seleccionadas;
•  Continuação da elaboração dos diagnósticos finais de intervenção em algumas 

empresas;
• Continuação das acções de formação identificadas no diagnóstico inicial;
•  Inserção de dados no NETPME e SIIFSE para preparação do próximo pedido de 

reembolso;
• Preparação do próximo pedido de reembolso;
•  Organização, juntamente com mais 4 EB’s, do Seminário “Uma mão cheia de M’s”, a 

realizado no dia 19 de Junho, no Oliva Creative  Factory’s, no âmbito do Projecto.

•  Continuação das intervenções de consultoria e formação nas empresas 
seleccionadas;

• Continuação da elaboração dos diagnósticos finais de intervenção;
• Continuação da acções de formação identificadas no diagnóstico inicial;
• Preparação e submissão do pedido de reembolso;
•  Finalização e encerramento da intervenção em diversas empresas (ED’s) do projecto 

FPME.

GIP APCOR 
– Gabinete 
de Inserção 
Profissional

•  Contacto com o público de intervenção – população local em situação de procura 
de emprego e formação profissional – oriundo das freguesias: Santa Maria de Lamas 
e Mozelos;

•  Divulgação do GIP e levantamento de necessidades de emprego junto das empresas 
de cortiça e outros sectores.

•  Sessões de informação sobre Medidas Activas de Apoio ao Emprego com os utentes 
oriundos das freguesias de Santa Maria de Lamas e Mozelos;

• Continuação das acções anteriores ao nível da divulgação e visitas às empresas;
•  Encaminhamento dos utentes do GIP para as ofertas formativas do Cincork e outras 

soluções de formação, nomeadamente realização de formação nas instalações do 
Gabinete com os utentes da Lista Nominativa;

• Encaminhamento dos utentes do GIP para as ofertas de emprego do SE e outras.

Promoção 
Internacional da 
Cortiça – 
InterCork II

•  Participação na Exponis Brasil, encontro de imprensa e formação nas lojas Pão-de-
Açúcar (Brasil);

• Visitas de líderes de opinião a Portugal (todos os mercados); 
•  Celebração do Dia da Terra “Earth day” com a plantação de sobreiros em Melgaço 

(EUA); 
• Realização de estudo de preferência do consumidor na China;
• Lançamento dos primeiros suportes de informação: Booklet Cork Facts;
• Lançamento da campanha em França com o Manifesto dos Profissionais da Cortiça e 
Participação no VinoCamp Provence e Lisboa;
• Primeiros “sugheritivo” (troca de uma rolha por um copo de vinho) em Itália;
• Envio na 1ª newsletter aos associados.

 • Continuação das actividades;
• Visitas de líderes de opinião a Portugal; 
• Lançamento do Booklet sobre Rolhas e Materiais de Construção e Decoração;
• Publicidade em Outdoors, Print Media e Digital (EUA);
• Participação em feiras e eventos em diversos mercados;
• Lançamento do segundo vídeo com Carlo Cracco (Itália);
• Workshops para trade e consumidor (China);
• Lançamento dos vídeos com Eva Brenner (Alemanha).

Cork 
2013/2014

•  Aquisição de Informação; 
•  Elaboração de cadernos de encargo para Boletim Estatístico 2014 e Estudo Sectorial e 

Prospectivo sobre o sector;
• Publicações Diário Económico;
• Participação CELiège.

 • Reformulação do sítio www.apcor.pt;
• Organização da 5ª Gala Anual da Cortiça;
• Continuação das actividades.
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