
6
6

Ja
ne

iro
Fe

ve
re

iro
M

ar
ço

20
12

Assoc iação Por tuguesa  da  Cor t iça

APCORNOTÍCIAS

| p.3 e 4

InterCork apresenta resultados
A campanha InterCork – Promoção Internacional da Cortiça - encerrou com resultados positivos 
e que foram apresentados numa sessão que contou com a presença do ministro da Economia e 
do Emprego, Álvaro Santos Pereira. Mais de 9500 artigos na imprensa mundial, mais de 108 mil 
membros e seguidores nas redes sociais, mais de 120 eventos são alguns dos dados a assinalar. 

Os associados da APCOR elegeram os 
novos órgãos sociais da APCOR para 
o triénio 2012-2014. António Rios de 
Amorim, da Amorim e Irmãos S.A., passa 
o testemunho a João Rui Ferreira, da 
Waldemar Fernandes da Silva, S.A., na 
presidência da associação.
| p. 7

APCOR conta com novos 
Órgãos Sociais

Um estudo realizado pela Tragon revela 
que 94 por cento dos consumidores de 
vinho americanos preferem a rolha de 
cortiça. Na Alemanha, 57 por cento dos 
inquiridos, num estudo realizado pela 
Universidade de Mannheim, afirma que 
opta pela cortiça se o seu vinho preferido 
estiver vedado com várias opções.
| p. 8 e 9

Consumidores preferem 
a cortiça

O sobreiro foi homenageado no Dia 
Mundial da Floresta com um conjunto de 
iniciativas a nível nacional. De entre elas 
destaca-se a plantação de árvores na Mata 
Nacional, em Coimbra, e a elaboração de 
uma pirâmide com rolhas, em Lisboa.
| p. 15

Sobreiro no Dia Mundial 
da Floresta
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Feiras de Vinho

Feiras de Materiais de Construção

Outras Feiras/Eventos

Feira Data Local Web-site

The 8th Shangai  
International 
Wine & Spirits 
Fair

03 a 05 de 
Maio de 
2012

China www.winefair.com.cn/
Beverage/en/

London 
International 
Wine Fair

22 a 24 de 
Maio de 
2012

Inglaterra www.londonwinefair.com/

InterWine 25 a 27 de 
Maio de  
2012

China www.interwine.org/english/

VinExpo 29 a 30 de 
Maio de 
2012

Hong Kong www.vinexpo.com/

Feira Data Local Web-site

Coverings 17 a 20 de 
Abril de 
2012

EUA www.coverings.com

Construtec 08 a 11 de 
Maio de 
2012

Espanha www.ifema.es/web/ferias/
construtec/default.html

Green Build 
Expo

09 a 10 de 
Maio de 
2012

Reino 
Unido

www.greenbuildexpo.co.uk

PCBC 27 a 28 de 
Junho de 
2012

EUA www.pcbc.com/

China 
International 
Flooring Fair

08 a 11 de 
Julho de 
2012

China www.floorcovering-gz.
fairwindow.com/en/

Construmat 
China 2012

11 a 13 de 
Julho de 
2012

China www.construmatchina.com/

Feira Data Local Web-site

Ficor 24 a 27 de 
Maio de 
2012

Corcuche, 
Portugal

www.ficor.com.pt/

InfoWineForum 30 a 31 de 
Maio de 
2012

Vila Real, 
Portugal

www.infowine.forum.com

Cork 2012 15 a 20 de 
Julho de 
2012

Beja, 
Portugal

www.cork2012.com
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EDITORIAL

C om o lema “liderar no mundo para crescer Portugal”, os novos órgãos sociais co-
nhecem o âmbito de actuação da APCOR e prometem continuar o trabalho até aqui 
desenvolvido com o objectivo de acrescentar valor ao sector da cortiça.
A nova liderança visa promover um espírito de coesão e solidariedade entre a asso-
ciação e as empresas e usar a APCOR como fórum privilegiado para o intercâmbio de 
ideias e inovação no sector, desejando e promovendo uma participação activa de 
todos, seja na utilização dos serviços, dos espaços da associação, ou nos eventos que 
pretendem promover.
Conscientes da difícil situação económica que vive Portugal e a zona Euro, que resulta 
numa quebra acentuada do consumo e sobretudo numa grave crise financeira que li-
mita de forma preocupante o acesso ao crédito, condição fundamental para que haja 
investimento, é importante referir que se abrem, também, janelas de oportunidade. 
A última década foi vital para o sector e se, por um lado, os números económicos 
não cresceram significativamente, por diversos factores, desde o aparecimento de 
vedantes alternativos até à forte desvalorização do Dólar, por outro foi nesta década 
que muito se investiu. Foram mais de 400 M€ investidos em I&D, novas tecnologias, 
novos processos, recursos humanos qualificados, novos produtos e novas aplicações 
aliadas a uma nova filosofia que colocaram o sector noutro patamar alvo de um reco-
nhecimento internacional de credibilidade, inovação e futuro.
A rolha de cortiça é muito mais que um simples vedante e o futuro identificá-la-á 
como um produto enológico, de elevada fiabilidade. É responsabilidade da associa-
ção manter e estimular os níveis de exigência para que todos continuem a lutar por 
mais e melhores resultados. A cortiça demonstrou claramente que a sua aplicação vai 
muito além dos produtos tradicionais e esta área de actuação é e será fundamental 
para a viabilidade do sector. 
A nova direcção promete, ainda, continuar a ser o porta-voz do sector junto do Gover-
no e das entidades públicas, mantendo um espírito de total cooperação. Não esquece 
os organismos do sector, como o CTCOR e o Cincork, de modo a que através de uma 
estratégia conjunta se possa servir melhor os interesses colectivos do sector. A conti-
nuidade à cooperante relação que existe hoje com a produção, através, por exemplo, 
da Filcork, terá uma atenção especial, de modo a que seja possível, no futuro, obter 
fontes de receita que permitam fazer mais acções de comunicação e investigação.
É a multidisciplinaridade que faz a força, é a diversidade de produtos que dá ao sector 
a competitividade em diferentes mercados e em diferentes aplicações. É a capacidade 
de resistência e perseverança que faz o sector único e todos unidos seremos mais 
fortes e mais capazes de continuar a liderar o mundo para fazer crescer Portugal.

A Direcção

As palavras de ordem dos novos órgãos sociais



Encerramento do InterCork contou 
com a presença do Ministro da 
Economia e do Emprego

CAPA

Para o ministro da Economia e Emprego, Ál-
varo Santos Pereira, que encerrou a sessão, 
“o projecto InterCork, cumpriu a sua missão. 
É um caso de boa parceria entre o Estado e 
a indústria. Ganharam as empresas, ganham 
os empresários e os trabalhadores. E ganha 
também a imagem colectiva de Portugal.” 
O ministro referiu ainda que “a capacidade 
de reestruturação e reinvenção de sectores 
como a cortiça é um exemplo a seguir”.
Para o presidente da APCOR, António Rios 
de Amorim, “o sector da cortiça vai encerrar 
as exportações de 2011 com um aumento 
de mais de 8 por cento, face a 2010, o que 
irá significar exportações na ordem dos 820 
milhões de euros.” E continua: “face ao traba-
lho de casa já realizado, o sector definiu três 
linhas de orientação para o seu crescimento: 

recuperação da quota de mercado aos ve-
dantes alternativos (1 a 1,5 biliões de vedan-
tes, o que significará um aumento de cerca 
de 100 milhões de euros nas exportações); 
maior divulgação e promoção dos Materiais 
de Construção, Decoração e Design (poten-
cial de crescimento na América do Norte, 
Leste Europeu e China, o que representará 
mais 50 milhões de euros); e lançamento 
de novas aplicações em cortiça com maior 
valor acrescentado do que as actuais, com 
um volume de negócios adicional de 50 mi-
lhões de euros.” 
E concluiu: “para que tal seja possível é ne-
cessário continuar o esforço de divulgação 
e promoção da cortiça nos mercados chave 
a nível mundial – EUA, China, Japão, Euro-
pa de Leste entre outros. Estas medidas têm 

um efeito na evolução das exportações rela-
tivamente rápido e duradouro.” 
Quanto aos resultados do programa apre-
sentados por Carlos de Jesus realçou-se a 
presença nas redes sociais, uma ferramenta 
usada pela primeira vez na comunicação da 
cortiça e que conseguiu alcançar mais de 96 
mil fãs no Facebook, sendo que nos EUA a 
rede atingiu mais de 60 mil fãs criando a ter-
ceira maior rede social do mundo dos vinhos 
dos EUA. A título de exemplo, a comunidade 
da revista Wine Spectator - publicação do 
sector do vinho reconhecida internacio-
nalmente - tem 55 mil fãs. Uma outra nota 
para o número de artigos gerados mundial-
mente pela campanha e que ultrapassou os 
nove mil artigos (ver texto página seguinte 
com resultados do InterCork).

A sessão de encerramento do projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – realizou-se no passa-
do dia 13 de Janeiro, no auditório da associação. O evento contou com a presença do ministro da Economia 
e Emprego, Álvaro Santos Pereira, o gestor do Compete (Programa Operacional Factores de Competitividade), 
Nelson de Souza, o presidente da APCOR, António Rios de Amorim, e o director operacional do programa, 
Carlos de Jesus.

António Rios de Amorim mostra a Álvaro Santos Pereira os 
trabalhos desenvolvidos no InterCork

Ministro da Economia e do Emprego referiu que “o sector da 
cortiça é um exemplo a seguir”
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INTERCORK

Clipping
9519 artigos publicados nos mercados-alvo da cam-
panha (imprensa, online, TV e rádio):
- 6174 online (representa 65 por cento);
- 2497 imprensa escrita (26 por cento);
- 16 (print+online);
-  624 televisão com mais de 12horas de transmissão 

(o tema dos materiais de construção e decoração foi 
o mais abordado, com uma grande contribuição dos 
programas de renovação de espaços);

- 208 rádio, totalizando mais de 6h30m de transmissão.

O tema das rolhas foi o mais abordado com 69 por 
cento e os materiais de construção e decoração surgi-
ram em 31 por cento dos artigos.

91 por cento do total de artigos publicados foram em 
meios dirigidos ao consumidor. 

Quanto ao tom dos artigos, 87 por cento foram po-
sitivos, 12 por cento neutros e apenas 1 por cento 
negativos.

Quanto aos mercados que geraram maior cobertura:
-  60 por cento tiveram origem nos EUA: 49 por cento 

rolhas para a área das rolhas e 11 por cento para os 
materiais de construção e decoração;  

-  13 por cento foram publicados na Alemanha: 7 por 
cento para as rolhas e 6 por cento para os materiais 
de construção e decoração.

As mensagens-chave mais referidas foram:
-  25 por cento dos artigos mencionaram a cortiça 

como um produto amigo do ambiente; 

-  a cortiça como matéria-prima de uma indústria sus-
tentável surgiu em 19 por cento das peças; 

-  as qualidades inerentes da cortiça apareceu em 16 
por cento das notícias.

Em Portugal foram publicados 99 artigos nos media 
impressos nacionais sobre o InterCork. 

Actividades
779 comunicados de imprensa nos mercados alvo das 
campanhas mais 10 comunicados em Portugal acerca 
do InterCork. Isto representa em média, mais de 43 
comunicados de imprensa por mês (tendo por base 
18 meses actividade).

400 pessoas / entidades que se associaram à cortiça 
nos vários mercados, como porta-vozes e/ou emitin-
do uma opinião favorável em relação a este produto.

Mais de 170 líderes de opinião e jornalistas visitaram 
Portugal para vivenciar a história da cortiça na dupla 
perspectiva florestal e industrial.

Participação em 126 eventos, desde feiras, seminários, 
workshops, entre outros.

553 anúncios (anúncios imprensa, online, rádio e ou-
tdoors).

108.300 membros e seguidores nas redes sociais:
- 96.178 fãs no Facebook; 
- 12.122 seguidores no twitter.

Mais de 112.000 visualizações de vídeos no Youtube/

A aplicação permite saber quais os vinhos que 
estão vedados com cortiça e os que não estão. 
Pode fazer uma pesquisa por cave, tipo de vi-
nho e, ainda, acrescentar mais vinhos à lista exis-
tente. Neste momento a aplicação conta com 
1833 marcas de vinho, sendo que se iniciou 

Vimeo e outras plataformas online.
319.324 visitas aos websites, que totalizam mais de 1 
milhão de paginas visitadas.

Cerca de 13.000 assinaturas recolhidas a favor da rolha de 
cortiça: 5307 (EUA > Rolhas); 3040 (França); e 3567 (UK).

Produção de mais de 300 mil suportes de informa-
ção/promoção ao que se pode adicionar também por 
exemplo o envio de mais de 2 milhões de newsletters 
electrónicas somente na China.

Produção de 450 fotografias e mais de 20 vídeos.

Preferência do consumidor
Em média, 81 por cento dos consumidores de vinho 
prefere a rolha de cortiça, conforme demonstram os 
estudos realizados e cujos resultados por país foram:

-  EUA – 94 por cento dos consumidores revela que 
prefere comprar vinho vedado com uma rolha de 
cortiça;

-  França – 89 por cento dos consumidores prefere a 
rolha de cortiça natural; 80 por cento dos profissio-
nais do sector do vinho usa a rolha de cortiça fre-
quentemente;

-  Itália – 85 por cento dos consumidores aponta a ro-
lha de cortiça como o melhor vedante para assegu-
rar a qualidade do vinho;

-  Alemanha – 57 por cento dos consumidores optaria 
pela rolha de cortiça se o seu vinho preferido estives-
se vedado com várias opções de vedantes.

CorkWatch com 1833 
marcas de vinho
A campanha “100% Cork”, desenvolvida nos EUA pelo projecto In-
terCork – Promoção Internacional da Cortiça -, lançou há cerca de 
um ano uma ferramenta para sensibilizar os consumidores norte-
-americanos para as vantagens do uso da rolha de cortiça como 
vedante para o vinho denominada CorkWatch.

Principais resultados do InterCork

com 1540 vinhos, provenientes de uma concei-
tuada lista de marcas premiadas. Registe-se que 
mais de 50 produtores de vinho aproveitaram 
a oferta que lhes foi feita, aderindo ao directó-
rio logo no dia inicial. Esta ferramenta pode ser 
consultado em www.corkwatch.org.
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Os vinhos vedados com cortiça foram servidos 
durante o jantar do MusiCares Person® of The 
Year (Personalidade do Ano), evento que este 
ano fez um tributo a Paul McCartney, e, tam-
bém, durante a celebração oficial dos GRAMMY 
Celebration®. 
Os eventos tiveram lugar no Centro STAPLES em 
Los Angeles, EUA, sendo que a entrega dos pré-
mios foi transmitida na televisão CBS no dia 12 
Fevereiro, a partir das 20h00. A Recording Aca-
demy®, conhecida internacionalmente pelos 
GRAMMY Awards®, continua empenhada em 
reduzir o impacto ambiental da sua cerimónia 
anual, das transmissões televisas e dos eventos 
que decorrem na semana dos GRAMMY.
Os dois espaços estiveram equipados com re-
cipientes para a reciclagem das rolhas, provi-
denciados pelo ReCork - uma organização que 
recolhe as rolhas de cortiça para reciclagem e as 

entrega à Sole, uma empresa canadiana que 
produz sapatos e sandálias feitos de cortiça 
reciclada. Peter Weber, director executivo do 
Cork Quality Council (Conselho para a Qua-
lidade da Cortiça, nos EUA), afirmou que “é 
uma honra o facto da Recording Academy® 
ter escolhido a rolha de cortiça como ele-
mento do seu programa de sustentabilida-
de”. “Assim a Academia junta-se a uma lista 
cada vez maior de organizações que reco-
nhecem os benefícios ambientais da cortiça 
natural, e da qual fazem parte, entre outras, a 
Major League Baseball Association e a Natio-
nal Basketball Association”.
Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito do 
projecto de comunicação da APCOR deno-
minado InterCork – Promoção Internacional 
da Cortiça –, em curso desde 2010, e que nos 
EUA assume o slogan de 100%Cork.

Prémios GRAMMY servem 
vinho exclusivamente 
com cortiça
Pelo segundo ano consecutivo, a rolha de cortiça foi a estrela da noite na 
cerimónia de entrega dos prémios GRAMMY Awards®. Assegurando o seu 
compromisso com a sustentabilidade, a 54ª gala dos GRAMMY recebeu dois 
eventos onde se serviram vinhos vedados exclusivamente com rolha de cor-
tiça natural e cujos vedantes foram reciclados. 

INTERCORK

Conferência de imprensa na Alemanha 
reuniu APCOR e retalho

A APCOR continua a levar a cabo acções de comuni-
cação da cortiça em alguns mercados, algumas das 
quais resultam dos contactos e parcerias estabeleci-
das no âmbito do último projecto de promoção, o 
InterCork.
No dia 23 de Março, em Berlim, Alemanha, foi realiza-
da uma conferência de imprensa com o retalho ale-
mão, em especial a Moevenpick e a WIV AG, para dar 
conta das actividades de promoção da cortiça que se 
vão realizar em várias superfícies daquelas cadeias. 
Neste evento estiveram presentes os presidentes da 
Moevenpick e da WIV AG, e, ainda, Armin Diel e Robert 
Hoefer (embaixadores da cortiça), Gert Reis em repre-
sentação da DKV – Associação Alemã da Cortiça – e 
Carlos de Jesus, em representação da APCOR. 
Uns dias depois, a 26 de Março, na Vinitaly, em Itália, 
foi apresentado o manual “Il sughero - manuale tecni-
co per il corretto utilizzo dei tappi” (A cortiça – Manual 
Técnico para a correcta utilização do vedante). O livro 
pretende dar dicas para engarrafar e abrir uma garrafa 
com rolha de cortiça, de modo a assegurar a melhor 
utilização do vedante e logo garantir a melhor quali-
dade do vinho. No evento foi, ainda, apresentada uma 
primeira versão da investigação “A conservação do 
vinho” que está a ser levada a cabo pela Universidade 
de Bocconi. Nesta sessão estiveram presente Valeria 
Mazzoleni, da Università Cattolica del Sacro Cuore, Pia-
cenza, Giuseppe Martelli, Directo-geral Assoenologi e 
Roberta Danzi, da Unione Italiana Vini e representan-
tes da Federlegno, associação italiana da cortiça.
Na China, em Xangai, foi ainda promovido, a 30 de 
Março, um encontro com os media, do qual fez parte 
um workshop sobre “Defeitos do Vinho”, no sentido de 
esclarecer os jornalistas sobre as questões relaciona-
das com esta temática fundamental.

Promoção 
da cortiça 
em curso
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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

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.

Amorim Revestimentos, S.A.

Amorim Cork Composites, S.A.

Amorim Isolamentos, S.A.

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.

CorksRibas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A

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.

Granorte - Revestimentos de Cortiças, 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.

MJO, S.A.

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, Lda.

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.

GMP - Global Market Partners, Inc.

Jelinek Cork Group

Juvenal Direct, Inc.

Lafitte Cork USA

M.A.Silva Corks USA

Portocork América Inc.

Scott Laboratories, Inc.

SHNIER Gesco

TORLY’S

US FLOORS 

WE CORK 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

BENELUX

Amorim Benelux B.V.

Kurkfabriek van Avermaet

RÚSSIA

CEILHIT

CORK GALLERY

IDEA PARQUET (Polimpex)

OOO OPUS TD
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VIDA ASSOCIATIVA

O novo presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 
refere que esta nova Direcção “conhece o âm-
bito de actuação da associação e, dentro dele, 
tudo farão para acrescentar valor ao sector da 
cortiça com um espírito de coesão, solidarie-
dade, liderança e respeito.”
Assim, a nova Direcção terá como objectivos: 
dinamizar a relação com o Governo e as enti-
dades públicas, mantendo o espírito de coo-
peração vivido nos últimos anos e se possível 
incrementa-lo. A APCOR como porta-voz do 
sector; num espírito de coesão e solidariedade 
entre os associados - promover o intercâmbio 
de ideias e inovação no sector, apelar à parti-
cipação activa dos associados nos eventos e 
na APCOR; ao acesso dos associados ao apoio 
e informação na área jurídica, projectos de 
apoio governamentais, industrial, ambiente, 
certificação e qualidade, inovação, formação 
profissional e consolidação de dados estatís-
ticos relativos à produção, comercialização e 
exportação do sector, maximizando a APCOR 
como geradora de informação; promover 
workshops, debates e outras iniciativas que 
visem a divulgação e discussão de temas re-
levantes à actuação das empresas. Melhorar a 
comunicação com as empresas, potenciando 
a extranet e o sítio da APCOR; dinamizar uma 
campanha internacional de comunicação, em 
continuidade ao projecto InterCork – Promo-
ção Internacional da Cortiça; reforçar sinergias 
e agilizar a interligação entre a APCOR e o 
Centro Tecnológico da Cortiça e o Centro de 
Formação Profissional da Indústria da Cortiça; 
participar activamente na Confederação Euro-
peia da Cortiça (CELiège), cooperando com as 
associações internacionais e reforçando o pa-
pel do lobbying internacional juntos das prin-
cipais instituições europeias. Assim como, par-
ticipar na evolução do sistema de certificação 
Systecode – mediante o Código Internacional 
das Práticas Rolheiras - enquanto sistema fun-
damental para a manutenção e preservação 
dos actuais níveis de performance das rolhas 
de cortiça; criar sinergias com universidades e 
instituições de ensino, promovendo estágios e 
definindo as áreas de investigação prioritárias 

APCOR com novos 
Órgãos Sociais
A APCOR tem, a partir do dia 09 de Março, uma nova Direcção 
liderada por João Rui Ferreira, da empresa Waldemar Fernandes 
da Silva, S.A. A única lista a sufrágio denominada “Cortiça - Liderar 
no mundo para crescer Portugal” obteve 99,42% dos votos dos 
associados que participaram no acto eleitoral. 

que possam potenciar a indústria e a fileira; 
apoiar a Associação Interprofissional da Fi-
leira da Cortiça (Filcork) no sentido de con-
cretizar a operacionalização da taxa sobre 
a primeira transação de cortiça; promover, 
juntamente com a Rede Europeia de Terri-
tórios Corticeiros(Retecork) e aproveitando 
a sua rede de municípios, uma dinâmica de 
turismo cultural e industrial para os milhares 
de turistas que visitam Portugal e poderiam, 
no montado e nas indústrias, conhecer mais 
e melhor a cortiça, os seus produtos e o seu 
ciclo de produção e transformação; manter 
a participação activa na Associação Interpro-
fissional da Fileira Florestal (AIFF) de forma a 
promover sinergias e cooperação dos mem-
bros da fileira, sobretudo em áreas transver-
sais como as políticas ambientais e florestais; 
e garantir a dinâmica relação existente com 
a produção suberícola, no sentido de se ac-
tuar em matérias de interesse global, como 
é o caso da recente temática dos serviços 
dos ecossistemas, onde o montado pela sua 
histórica e gestão sustentável, tem vanta-
gens e poderá ser um dos bons exemplos a 
nível mundial. 

Constituição dos novos órgãos 
sociais para o triénio 2012-2014

Assembleia Geral 
Presidente - J.A. Veiga de Macedo S.A., representada 
por Henrique Ferreira Veiga de Macedo
Vice-Presidente - Rufino & Guerreiro, S.A., representa-
da por José Manuel Rufino
Secretário - Grupo Piedade, representada por Antó-
nio Oliveira

Direcção 
Presidente - Waldemar Fernandes da Silva, S.A., repre-
sentada por João Rui Ferreira
Vice-Presidente - Jorge Pinto de Sá, Lda., representa-
da por Jorge Mendes Pinto de Sá
Vice-Presidente - Amorim Isolamentos, S.A., represen-
tada por Carlos Manuel Oliveira e Silva
Vice-Presidente - António Almeida, Cortiças, S.A., re-
presentada por José Carlos Faria 
Vice-Presidente - SOCORI, S.A., representada por João 
Henrique de Oliveira Brito
Vice-Presidente - A. Ferreira Pedro & Irmão, Lda., re-
presentada por Pedro António Borges Ferreira
Tesoureiro - Amorim & Irmãos, S.A., representada por 
José Manuel Ferreira Rios
Suplente - Manuel Domingos Apura e Filhos, Lda., re-
presentada por António Gonçalves Apura
Suplente - Gonçalves & Douradinha, Lda., representa-
da por José Felisberto Pires da Cruz Costa

Conselho Fiscal 
Presidente - Sá e Irmãos, S.A., representada por Ma-
nuel Sá Azevedo
Vice-Presidente - Granorte, Revestimentos Cortiça, 
Lda., representada por Joaquim Figueiredo da Rocha
Vice-Presidente - Cortiças Pinto & Costa, Lda., repre-
sentada por Francisco Pereira da Costa
Suplente - Olicork, Ind. de Cortiças Oliveira & Sousa, 
Lda., representada por Carlos Alberto Oliveira
Suplente - SLICO, Soc. Luso-Italiana de Cortiças, Lda., 
representada por Tiago A. Ataíde Pereira

Novos membros dos órgãos sociais da APCOR
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ESTUDOS

Estudo realizado pela 
Universidade de Mannheim 
revela 57 por cento dos 
alemães prefere a cortiça
Os alemães continuam a preferir cortiça, uma 
vez que 2/3 dos inquiridos num estudo realiza-
do pela Universidade de Mannheim, demons-
tram ter esta opção. Quando questionados 
sobre o seu conhecimento sobre vedantes, a 
rolha de cortiça surge como o mais conhecido, 
com 100 por cento das respostas, sendo que as 
cápsulas de alumínio aparecem em segundo 
lugar com 93 por cento, seguidas pelo plástico, 
87 por cento, e apenas 25 por cento ouviu falar 
dos vedantes de vidro (gráfico 1).
As rolhas de cortiça não são apenas o vedante 
mais conhecido, mas são também o vedan-
te preferido dos alemães, sendo que 57 por 
cento escolheria este vedante se o seu vinho 
preferido estivesse vedado com várias opções 
de vedantes. 20 por cento optaria por cápsula 
de alumínio, 17 por cento pelo plástico e 6 por 
cento pelo vidro (gráfico 2).
O estudo demonstrou, ainda, que 53 por cento 
daqueles que preferem rolhas de cortiça estão 
dispostos a pagar até 5 por cento pelo vinho 
se este estiver vedado com cortiça (gráfico 3 
e 4), sendo que 24 por cento ainda pagaria até 
10 por cento a mais por um vinho com cortiça.
Os inquiridos preferem a rolha de cortiça, es-
sencialmente, porque a associam a alta qua-
lidade e aos aromas do vinho (23 por cento) 

e à sua compatibilidade com o ambiente (28 
por cento). Para 32 por cento dos inquiridos, a 
tradição como parte integrante da cultura víni-
ca é fundamental. Os questionados estão lar-
gamente convencidos da excelente qualidade 
da cortiça, da sustentabilidade como vedante 
e das vantagens ecológicas da cortiça. A neu-
tralidade dos aromas dos vedantes é, também, 
muito importante para os alemães, com 91 por 
cento. 
O nível de satisfação com as rolhas de cortiça é 
de 69 por cento, sendo que entre aqueles que 
genericamente preferem a cortiça este valor 
aumenta para os 80 por cento.
O estudo questionou ainda sobre os tipos de 
vinho preferidos. Os alemães preferem, essen-
cialmente, vinhos de castas tintas, sendo que 
55 por cento prefere vinho alemão. O vinho 
italiano, francês e espanhol também é reco-
nhecido neste país. Os principais factores que 
influenciam a compra do vinho são: a casta, a 
doçura e origem do vinho e o tipo de vedante, 
sendo que este último assume bastante im-
portância para 45 por cento dos inquiridos. A 
Universidade de Mannheim entrevistou 600 fa-
mílias da Nielsen®-Homescan-Panel, que con-
somem regularmente vinho, para a realização 
deste estudo.
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Pagaria mais por uma garrafa 
de vinho se estivesse vedada 
com cortiça (%)?

3Qual dos seguintes 
vedantes conhece (%)?
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· Rolha de Cortiça
· Cápsula de Alumínio
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Fonte: Universidade de Mannheim

Quanto pagaria mais pelo vinho 
vedado com cortiça (%)?
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· Até 5%
· Até 10%
· Mais de10%

24%

71%
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Estudo desenvolvido pela 
Tragon revela 94 por cento 
dos americanos prefere a 
cortiça
A rolha de cortiça natural continua a ser a escolhida pelos consumidores 
de vinho americanos, porque transmite mais qualidade do que os outros 
vedantes, segundo revelou o estudo realizado pela Tragon. 

ESTUDOS

De acordo com a análise, 94 por cento dos 
inquiridos revela que prefere comprar vinho 
vedado com uma rolha de cortiça. Em contra-
partida, apenas 45 por cento pondera comprar 
um vinho vedado com cápsula de rosca e 72 
por cento considera, ainda, o vinho vedado 
com plástico (gráfico 1). 
Os inquiridos afirmam, ainda, que a rolha de 
cortiça é sinónimo de qualidade do vinho, 
com 93 por cento, obtendo um resultado três 
vezes mais alto do que para os vedantes de 
plástico que ficaram pelos 31 por cento e nove 
vezes mais do que as cápsulas de alumínio que 
não foram além dos 11 por cento.
Para oferecer, levar para um jantar especial ou 
para consumir numa ocasião especial, 90 por 
cento afirma que opta pela rolha de cortiça. 
60 por cento diz que os vedantes de plástico 
são inapropriados para oferecer e 78 por cento 
refere que não considera oferecer vinho com 
cápsula de alumínio (gráfico 2).

Ao comparar este estudo com outros reali-
zados pela mesma empresa em 2004 e 2007, 
registe-se que as opiniões que mais mudaram 
foram em relação às cápsulas de alumínio que 
atingiram a sua popularidade em 2007 mas 
que, neste momento, são consideradas menos 
apropriadas para todas as ocasiões. Metade 
dos inquiridos considera que um vinho com 
cápsula de rosca é de baixa qualidade, sendo 
que apenas 11 por cento a aponta para um vi-
nho de qualidade.
Os vedantes de plásticos são considerados pe-
los consumidores para um consumo diário.
O estudo foi realizado a 347 consumidores 
baseados em São Francisco e Chicago, em 
Outubro de 2011. A maioria dos entrevistados 
consome vinho pelo menos há uma década e 
pelo menos uma vez por semana. Metade dos 
participantes gasta, ainda, entre $9 (6,90€) a 
$15 (11,50€) numa garrafa de vinho, mas rara-
mente ultrapassam os $25 (19€). 
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Qual o vedante que prefere 
para o vinho (%)?
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para determinada ocasião?
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Colocar um anzol no eixo da rolha ou dar cor às 
rolhas de cortiça foram duas das ideias propostas 
por alunos da Universidade do Porto e que visaram 
dar resposta a um desafio da Corticeira Amorim. 
A empresa pediu ideias arrojadas para valorizar o 
mundo das rolhas que contribuirão para o próxi-
mo plano estratégico trianual da empresa no âm-
bito do programa We Can Solve It, da Associação 
Internacional de Estudantes. 
In, Exame, 01 de Janeiro de 2012 

A Salmarim, marca de sal marinho de Castro Ma-
rim, tem uma nova embalagem de cortiça para 
a flor de sal. Feita de forma artesanal, simboliza a 
união entre a paisagem do montado, a produção 
da cortiça e as milenares salinas daquela região al-
garvia. Surge assim um saleiro original que impede 
que o produto ganhe humidade ao longo do tem-
po, mantendo a qualidade.
In, Mulher Moderna, 01 de Janeiro de 2012 

Cork2012 é o título do congresso sobre investiga-
ção do sobreiro que decorrerá em Beja, de 15 a 20 
de Julho. O evento é organizado pelo centro de 
Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Baixo 
Alentejo e Litoral.
In, Voz do Campo, 01 de Janeiro de 2012

Uma maqueta de cortiça feita pelo Museu Nacional 
Machado de Castro vai facilitar a visita dos deficien-
tes visuais ao Criptopórtico Romano de Coimbra. 
Feita por um técnico superior do Museu, Carlos 
Santos, a maqueta será apresentada numa sessão 
destinada a assinalar o Dia Mundial do Braille.
In, Diário de Noticias, 04 de Janeiro de 2012

Barack Obama tem uma gravata feita de cortiça 
portuguesa, Angela Merkel e Madonna têm ma-
las, e Lady Gaga já usou um vestido feito de casca 
de sobreiro, a árvore a que o parlamento atribuiu 
recentemente o estatuto de símbolo nacional. A 

Reportagem TSF leva-nos a conhecer melhor um 
sector que está em expansão. Portugal é o maior 
produtor mundial de cortiça, exporta rolhas para 
os melhores vinhos e champanhes mundiais, e re-
forçou a aposta na utilização da cortiça em novos 
materiais de design e construção. «O País da Cor-
tiça» é uma grande reportagem de Maria Augusta 
Casaca, com sonoplastia de Luís Borges.
In, http://www.tsf.pt/multimedia/video/Default.
aspx?content_id=2232047, de 12 Janeiro de 2012

A cortiça convenceu a indústria de cosméticos. 
Dentro de dois anos deverá sair para o mercado 
uma base (fond de teint) feita a partir desta maté-
ria-prima. Uma segunda fase destas investigações 
poderá levar a cortiça aos champôs e cremes. Al-
guns componentes contidos nos tradicionais pro-
dutos possuem substâncias que causam alergias a 
algumas pessoas, já não é o caso da cortiça, pois 
após um teste a três mil utilizadores não foram 
identificadas reacções alérgicas, porque é um pro-
duto natural.
In, Dinheiro Vivo, 21 de Janeiro de 2012

Recortes de Imprensa[ ]

por cento) e os novos produtos que são lança-
dos no mercado (19 por cento) foram outros 
dos temas abordados (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o primeiro trimes-

MEDIA

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. 
Temas como as eleições para os órgãos sociais da APCOR, o encerramento do projecto 
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça e o Sobreiro como Árvore Nacional de 
Portugal são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A APCOR 
continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.

No primeiro trimestre de 2012, o sector da 
cortiça manteve presença assídua nos jornais 
nacionais. Neste período foram publicadas 120 
notícias na imprensa nacional, verificando-se, 
assim, uma diminuição das notícias publica-
das no mesmo período no ano anterior, mas 
registando, ainda, uma média de uma notícia 
por dia. O mês de Janeiro foi o que se destacou 
mais, alcançando 47 notícias (gráfico1).
Relativamente às publicações onde a cortiça 
teve maior presença, o grande destaque no que 
toca aos jornais nacionais vai para o Expresso 
com seis notícias, seguido pelo Diário Econó-
mico, Público e Diário de Noticias, todos com 
cinco peças. O Terras da Feira assume, neste 
trimestre, a liderança entre os jornais regionais, 
tendo publicado 16 notícias sobre a cortiça, à 
qual se juntam ainda mais três colunas da res-
ponsabilidade da APCOR. De destacar, ainda, a 
categoria “revistas” com 39 notícias publicadas 
dos quais se destaca a Noticias Magazine com 
cinco artigos, seguida pela Exame, com três no-
tícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade 
por parte da imprensa portuguesa estão rela-
cionados com os projectos APCOR, com 27 por 
cento, nomeadamente a campanha de promo-
ção da cortiça - InterCork, que arrecadou 14 
peças e as eleições na APCOR com 13 artigos. 
A informação sobre as empresas de cortiça (23 

Cortiça nos media portugueses

Fonte: APCOR 
Ano: 2012
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1

tre deste ano tiveram como principal fonte de in-
formação as empresas de cortiça (41 por cento), 
seguida por outras fontes (24 por cento) e tam-
bém pela APCOR com 19 por cento (gráfico 4).
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Ninho para pássaros é mais uma das várias pe-

ças desenvolvidas pela dupla de designers Carlos 

Mendonça e Alzira Peixoto, da SimpleFormsDe-

sign. Desde 2004 que desenvolvem objectos em 

cortiça, como lavatórios, candeeiros, bancos, bases 

para copos e baldes de gelo, associando, muitas 

vezes, a cortiça a outros materiais como a cerâmi-

ca. Já ganharam inclusive um prémio internacio-

nal, o Red Dot Design Award.

In, Noticias Magazine, 29 de Janeiro de 2012

CorkWay Store lança-se como sendo a primeira 

loja online portuguesa de produtos de cortiça. A 

empresa vai apostar no mercado global online 

e, por isso, investe no mercado externo com o 

seu sítio disponível em inglês. Por cada produto 

vendido ou por cada fã que se junte a eles no 

Facebook será plantada uma árvore, em parceria 

com a GreenCork, da Quercus.

In, Noticias Magazine, 19 de Fevereiro de 2012

A marca de baterias Catdrums desenvolve peças 

personalizadas para os amantes da música. E foi 

com este conceito que pensaram em usar a corti-

ça. Assim, revestiram os habituais cascos de madei-

ra com cortiça. “Ganhámos uma bateria esponjosa 

e absorvente, altamente lavável e resistente a tom-

bos, arranhões e pancadas contra os tripés”. Além 

disso, a cortiça Catdrums poderá ser pirogravada, 

acompanhando as tarolas e os bombos com inter-

venções de artistas convidados. 

In, http://p3.publico.pt/cultura/mp3/2316/catdrums-

-estas-baterias-nao-sao-para-meninos, 22 de 

Fevereiro de 2012

Cortiça:100% natural e não pára de surpreender. 

Estica e encolhe. É inteligente e versátil. A sua me-

mória é elástica. Absorve derrames de petróleo, 

limpa postes de alta tensão, está no interior das 

pás eólicas, vai ao Espaço, evita o crescimento de 

fungos na madeira, melhora a componente acús-

tica nas tintas. Uma linha de cosmética está à sua 

espera. Num artigo de quatro páginas, o jornal 

Público revela as últimas grandes descobertas do 

sector.

In, Público, 25 de Fevereiro de 2012

A cortiça foi escolhida para o isolamento térmico 

e acústico da Villa Extramuros, um refúgio alente-

jano situado em Arraiolos. Foi escolhido o aglome-

rado expandido de cortiça MDfachada da Amorim 

Isolamentos. A construção da Villa Extramuros 

caracteriza-se pelo emprego de poucos materiais 

e pela simplicidade formal, onde a cortiça assume 

um lugar de destaque. As linhas são contemporâ-

neas, mas colhem inspiração de vários elementos 

alentejanos. O arquiteto responsável pelo projeto 

foi Jordi Fornells que considera que a aplicação do 

aglomerado expandido de cortiça “significa a che-

gada de um novo patamar dentro dos produtos de 

revestimento de fachadas. Dada a sua origem na-

tural enquadra-se nos padrões de sustentabilidade 

actuais, ao mesmo tempo que se enraíza na tradi-

ção cultural e construtiva mediterrânica.” No proje-

to foi aplicada um total de 250 m2 de cortiça quer 

nos espaços exteriores quer interiores. A cortiça é 

um isolante térmico e tem, também, “notórias ca-

raterísticas sensoriais”, explica o arquiteto.

In, www.Oje.pt, de 01 de Março de 2012 

MEDIA

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.
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3 Notícias por Tema
1º Trimestre

· Projectos APCOR
· Montado/Floresta
· Indústria de Cortiça
· Exportações de Cortiça
· Produtos Cortiça

21%

1%

1%

2%

3%
2%

23%
19%

27%

· Novas fábricas Cortiça
· Cortiça e Ambiente
· Empresas
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

4 Fonte de Informação
1º Trimestre

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

24%

13%

3%
41%

19%

1%
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O quarto do famoso escritor francês Marcel 
Proust, situado na 102 boulevard Haussmann, 
estava revestido a cortiça. A réplica do espa-
ço, que pode ser encontrada no the Musée 
Carnavalet, em Paris, assim o demonstra. Se-
gundo a descrição feita, o escritor escolheu a 
cortiça não só porque ser um material esteti-
camente apelativo, mas também porque era 

Quarto de Marcel Proust no Museu de Carnavalet

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) lançou o novo servi-
ço “Balcão Eletrónico”, que está disponível em https://balcao.ccdr-n.pt/, a partir do qual as empresas 
da Região do Norte passarão a registar os dados relativos às emissões de poluentes. Trata-se de um 
serviço inovador e pioneiro, inserido na política de desmaterialização de processos, com vantagens 
explícitas para as empresas legalmente sujeitas a reportar este tipo de dados. Permitirá eliminar por 
completo o envio em papel de um volume significativo de informação, assim como reduzir de forma 
expressiva o seu período de análise. Responsável pela monitorização das emissões de poluentes 
produzidos pelas empresas da região, a CCDR-N presta, ainda, apoio no sentido de evitar ou reduzir 
para níveis aceitáveis a poluição atmosférica que essas empresas originam.

CCDR-N Balcão Eletrónico para registo 
de emissões de poluentes

Quarto de Marcel 
Proust era revestido 
a cortiça

A APCOR e a empresa FuturSolutions, Lda. 
acabam de formalizar um protocolo de co-
laboração, cujo objectivo é disponibilizar os 
serviços da empresa, nomeadamente, Ener-
gias Renováveis, Projectos de Instalações 
Eléctricas/Iluminação, Projectos e Certifica-
ção ITED, Domótica/Inmótica e Segurança, 
em condições mais vantajosas para os asso-
ciados da APCOR. No âmbito deste protoco-
lo foi realizado, na APCOR, um seminário que 
visou esclarecer os associados sobre estas 
temáticas, alertando, ainda para a impor-
tância das energias renováveis no futuro das 
empresas, a melhor forma de usufruir dos 
diversos apoios que estão disponiveis e de 
que forma é possivel conseguir uma redu-
ção dos seus consumos energéticos.

APCOR celebra 
protocolo com 
FuturSolutions

uma barreira contra o mundo exterior. Ou seja, 
para escrever a sua obra “A La Recherche du 
Temps Perdu”, Proust isolou-se do mundo na 
sua casa e, muito em particular no seu quarto, 
sendo que o silêncio era o factor privilegiado. 
A cortiça, com as suas excelentes qualidades 
acústicas, cumpriu na perfeição os anseios do 
escritor, que serviu, ainda, como absorvente 
do pó que existia no ar, pois para a escuridão 
desejada até as janelas foram seladas. A única 
fonte de luz era uma pequena lâmpada verde.

Fonte: http://www.apartmenttherapy.com/prousts-famous-
cork-lined-room-159928http://carnavalet.paris.fr/en/collec-
tions/chambre-de-marcel-proust
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APCOR e 
Iprocor unidos 
pelo sector da 
cortiça
O director geral do Instituto da Cortiça, Ma-
deira e Carvão Vegetal (Iprocor), Germán Pue-
bla Ovando, visitou o sector da cortiça por-
tuguês de 27 a 28 de Março. Desta visita fez 
parte reuniões com entidades como a APCOR, 
o Centro Tecnológico da Cortiça e o Centro de 
Formação Profissional da Indústria da Cortiça, 
assim como visitas a algumas empresas no 
Alentejo e em Santa Maria de Lamas. Um en-
contro com o presidente da APCOR, António 
Rios de Amorim, e o secretário-geral da Confe-
deração Europeia da Cortiça, João Rui Ferreira, 
estiveram, também, no plano da visita. Desta 
reunião, António Rios de Amorim e Germán 
Puebla Ovando consideraram que Portugal 
e Espanha “ devem actuar conjuntamente no 
sentido de desenvolver acções de promoção Director Geral do Iprocor em visita ao sector da cortiça

A petição “Vinho com informação é a opção” 
chegou no dia 13 de Janeiro à Assembleia da 
República. O documento que reuniu 11 mil 
assinaturas da sociedade civil foi discutido em 
plenário, estando disponível no sítio www.
youtube.com/watch?v=NijJw5izWW0&feature
=youtube_gdata_player as várias intervenções 
dos diferentes deputados em relação a esta 
matéria. O objectivo é alterar o Decreto-Lei nº 
376/97 de 27 de Setembro (relativo à actuali-
zação das disposições de rotulagem do vinho) 
no que diz respeito às menções obrigatórias 
ou facultativas a constar nas garrafas de vinho.
No texto da petição pode ler-se: “Existem di-
versas razões que nos devem levar a optar por 
escolher vinhos com rolha de cortiça. Graças às 
diversas campanhas institucionais, aos artigos 
e documentários independentes os consumi-
dores começam a estar cada vez mais sensibi-
lizados para elas: os montados de cortiça são 
a base do ecossistema da bacia mediterrânica 

Vinho com informação é opção
e por isso os responsáveis pela preservação 
de centenas de espécies vegetais e animais; 
a rolha de cortiça é o vedante com a menor 
pegada de carbono (CO2) na sua produção e 
utilização, se a isso juntarmos as toneladas de 
CO2 retidas pelos sobreiros então estamos pe-
rante um enorme elemento de “descarboniza-
ção” do nosso consumo; a indústria da cortiça 
é responsável em Portugal por cerca de 12.000 
postos de trabalho directos, além disso, é dos 
poucos sectores em que somos lideres mun-
diais, com mais de 50% da produção de cortiça 
e das exportações do seu principal produto 
(rolhas); por muito que queiram dizer o contrá-
rio, a rolha de cortiça é o melhor amigo do vi-
nho, logo à partida do ponto de vista técnico/
desempenho, pois permite que o vinho mes-
mo depois de engarrafado continue a evoluir 
através de uma micro-oxigenação controlada 
de forma natural; mas também do ponto de 
vista de imagem para o vinho, pois os estu-

dos de opinião apresentam a rolha de cortiça 

como vedante de eleição dos consumidores.”

E continua: “infelizmente, o poder de optar e 

escolher ainda não foi dado aos consumido-

res. Até aqui ninguém se tem preocupado em 

informar qual o tipo de vedante utilizado nas 

garrafas. Está nas nossas mãos exigir: aos en-

garrafadores/produtores de vinho; aos retalhis-

tas e comerciantes de vinho e aos governantes 

nacionais.” E, por fim, remata: “os consumidores 

querem ter o poder de escolher, queremos 

ter acesso à informação do tipo de vedante 

utilizado nas garrafas antes de as abrirmos, só 

assim podemos fazer compras de forma cons-

ciente, só assim poderemos fazer escolhas que 

defendam o interesse de todos nós através da 

preservação do meio ambiente.”

Para obter mais informação sobre esta peti-

ção pode aceder a www.ecologicalcork.com e 

www.peticao.ecologicalcork.com . 

do sector”. Ambos afirmaram, ainda, que “nos 
últimos anos o sector da cortiça investiu em 
tecnologia e inovação, mas que é necessário 
que agora este investimento seja alvo da pro-
moção da rolha de cortiça como o único ve-
dante para o vinho e que proporciona a este 

néctar um valor acrescentado, face a outros ve-
dantes”. Foi realçado, ainda, o facto de ser ne-
cessário a protecção do montado no sentido 
de favorecer o desenvolvimento do ecossiste-
ma e contribuir para o aumento da qualidade 
da cortiça.

Petição foi entregue na Assembleia da República
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“Quercus Suber, Segredos do Corpo e da Es-
sência” é o título do livro de José Alberto Sá, 
recentemente lançado na Biblioteca Marmelo 
e Silva, em Espinho, e que contou com o apoio 
da APCOR, da Fundação Terras de Santa Maria 
e da Câmara Municipal de Espinho. A obra, 
com o prefácio de Américo Amorim, é um con-
to que nos leva ao mundo dos sobreiros, a um 
mundo de sonhos, vivências, aprendizagens e 
preocupações.
Para José Sá “a cortiça é uma dádiva da natu-
reza, a ela agradeço cada dia e cada dia para 
mim é uma mais-valia. Em cada dia que pas-
sa aprendo algo de novo. É com todas estas 
aprendizagens que mais uma obra nasceu, 
parte de alguns conhecimentos que ao longo 
dos anos fui tendo, em formações, cursos e 

Cortiça inspira o conto 
“Quercus Suber, Segredos 
do Corpo e da Essência”

lendo muito a respeito desta maravilha.”
E continua: “no livro que editei, a fantasia trans-
borda os meus sonhos de criança, a realidade 
transborda o meu trabalho e nos meus co-
nhecimentos que vos escrevo, expresso todo 
o amor que sinto em tudo que me ensinaram 
sobre a cortiça. Podem chamar-me de louco, 
que eu somente digo: Pena tenho daqueles 
que usam a cortiça como um corpo e não lhe 
dão a devida essência.”
O livro foi editado pela Papiro Editora e encon-
tra-se à venda nas livrarias Book It, do grupo 
Continente, nas livrarias Papagaio e ABC, em 
Espinho, e na internet (por exemplo em http://
www.livapolo.pt/livro/detalhe/quercus-suber-
-segredos-do-corpo-e-da-essencia/87104), 
por um valor que ronda os 15€.

José Alberto Sá (ao centro) oferece livro à APCOR

Perfil
José Alberto Sá é natural de Esmojães, Anta, Espinho, e 
reside em Lourosa, Santa Maria da Feira.
Trabalha na Amorim Cork Composites e pelas suas mãos 
passaram no sector de Gifts milhares de peças em corti-
ça. Na empresa, passou por umas dezenas de máquinas, 
como as máquinas de rodas, balancés, tupias, máquinas 
de furar, torno, respigadeira, prensas, máquinas de qua-
dros, serras, lixadoras e serigrafia. Fez mais tarde parte 
dos quadros da Qualidade e Controlo de Processo.
Ao longo dos anos, factibilidades, pedidos de alteração 
de produtos, pedidos de alteração e desenvolvimento, 
pedidos de amostras, passaram pela sua responsabilida-
de e execução de protótipos.
Hoje faz parte do Departamento de Engenharia do Pro-
cesso, onde é responsável pela preparação de PTI’s dos 
artigos Home & Office.
Em Outubro de 2008, editou a primeira obra literária, um 
conto de ficção adulto/juvenil, “A Fonte da Mentira” pela 
Papiro Editora, de Lisboa, e lançado na FNAC de Gaia. O 
segundo livro foi publicado agora, pela mesma editora.
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Promoção do sobreiro 
no Dia Mundial da Floresta
O Dia Mundial da Floresta, celebrado no dia 
21 de Março, contou com um conjunto de 
iniciativas para relembrar a importância do so-
breiro para o nosso país. Desde logo, foi planta-
do, na Mata Nacional do Choupal, em Coimbra, 
vários sobreiros lembrando a elevação desta 
espécie a Árvore Nacional de Portugal. Ainda 
associada a esta iniciativa, que contou com a 
presença do secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural, Daniel Campelo, e 
do presidente da Câmara Municipal de Coim-
bra, João Paulo Barbosa da Melo, foi assinado 
um protocolo denominado “Floresta Comum”. 
Este protocolo, assinado pela Quercus – Asso-
ciação Nacional de Conservação da Natureza 
-, pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e pela Autoridade Florestal Na-
cional/Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade, tem por objectivo a plantação, 
em espaços públicos, de árvores autóctones, 
como é o caso do sobreiro. O projeto “Floresta 
Comum” visa fomentar e incentivar a criação 

de uma floresta com altos índices de biodiver-
sidade e de produção de serviços ecológicos, 
fazendo chegar os conhecimentos e as árvores 
às pessoas e instituições que têm disponibili-
dade e vontade de intervir. Pretende-se, assim, 
envolver a comunidade e potenciar a criação 
de estruturas e redes locais de recuperação da 
floresta autóctone portuguesa.
No mesmo dia, foi, também, construída em Lis-
boa, uma pirâmide com rolhas de cortiça e que 
contou com a presença de cerca de duas cen-
tenas de alunos de algumas das escolas que 
têm colaborado com o projecto GreenCork. 
Esta acção de sensibilização para a reciclagem 
de rolhas de cortiça foi realizada em parceria 
com a Associação Ambientalista Verde Foi Meu 
Nascimento, que tem desenvolvido um traba-
lho com as escolas e as empresas de restaura-
ção na área da Grande Lisboa. Com as várias 
toneladas de rolhas recolhidas, nos últimos 
meses, o projecto “Floresta Comum” levou já 
a cabo várias iniciativas de reflorestação, no-

meadamente na Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis (Paiã) e na Serra da Carregueira.

A destacar, ainda, a presença da APCOR, atra-

vés do seu presidente, João Rui Ferreira, num 

seminário organizado pela Associação dos Es-

tudantes do Instituto Superior de Agronomia 

sob o tema “O Futuro do Património Florestal: 

Dinâmicas de Produção e Sustentabilidade”. 

Aqui foi lembrada a importância do montado, 

do sobreiro e da cortiça para a economia na-

cional, sendo que as apostas em áreas diversas 

(por exemplo: o adensamento dos montados; 

o combate a pragas; o investimento nas exter-

nalidades positivas; a evolução da extracção 

da cortiça para métodos mecânicos; o melho-

ramento das práticas no montado; a elabora-

ção de um estudo do crescimento do sobreiro; 

e desenvolvimento efectivo da Filcork – Asso-

ciação Interprofissional da Fileira Florestal) são 

medidas fundamentais para aumentar a quan-

tidade e a qualidade da cortiça. 
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APONTAMENTOS DA HISTÓRIA

Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa. Autor: CRUZ, José Chaves, 1870-1947.

Nuno Silva - Historiador

Um dos principais problemas com que se debateu 
todo o século XIX foi a higiene e saúde pública asso-
ciada, naturalmente, também à indústria. As cidades 
cresciam não existindo, inicialmente, a sensibiliza-
ção das autoridades públicas para a criação de zo-
nas industriais. As fábricas edificavam-se ao lado de 
habitações afirmando perigos múltiplos em torno 
das populações. Estes continuariam durante mais 
algumas décadas até que algo se fizesse no sentido 
de os amenizar. A indústria corticeira, como iremos 
ver seguidamente, não fugiu a esta regra.
Segundo o Decreto de 21 de Outubro de 1863, que 
escalonava numa tabela os produtos considerados 
combustíveis e inflamáveis, não é referida a cortiça 
como fazendo parte desse grupo. Preocupado com 
esta situação, o deputado Costa e Almeida (1828-
1923), durante a Sessão de 10 de Julho de 1868, cha-
ma atenção para o facto de existirem em Vila Nova 
de Gaia vários depósitos de cortiça que alimenta-
vam as indústrias locais que, segundo o Inquerito 
Industrial de 1881, seriam 2 as unidades fabris exis-
tentes com cerca de 73 operários, representando 
cerca de 4,53% da mão-de-obra corticeira nacional, 
e constituíam um perigo para as populações cujas 
casas se encontravam próximas, assim como para os 
depósitos de vinho e aguardente ali situados. Estas 
populações, entre as quais se incluíam moradores e 
comerciantes do Vinho do Porto (Sessão de 10 de 
Julho de 1868, p. 1652), não podiam senão demons-
trar o seu descontentamento através de representa-
ções como esta, pois às autoridades administrativas 
encarregues de aplicar a lei, nada poderia ser feito 
devido à não inclusão da cortiça naquele decreto. 
Tentando evitar catástrofes, como as que haviam su-
cedido no ano anterior,, sugere que a cortiça deveria 
ser acrescentada à tabela dos produtos combustí-
veis e inflamáveis. A resposta veio por parte do Pre-
sidente do Concelho de Ministros, António José de 
Ávila, referindo que tudo iria fazer para que esta si-
tuação fosse resolvida o mais rapidamente possível. 
A 19 de Março de 1883 no Parlamento, é descrito 
um trágico acontecimento que viria a comprovar 
aquelas preocupações de Costa e Almeida: o in-
cêndio na fábrica Bucknall & Filhos, na localidade 
de Margueira, no município de Almada. Pela des-
crição do deputado Costa Pinto (1846-1909), eleito 
pelo círculo de Almada, a dimensão deste foi tal 
que “os pedaços de cortiça incendiada caiam sobre 
a povoação como chuva de fogo” (Sessão de 19 de 
Março de 1883, p. 740), tendo sido necessário recor-
rer à ajuda da marinha para combater o incêndio. 
A preocupação maior, segundo este, encontrava-se 
na existência de enormes pilhas de cortiça junto 
das populações, correndo estas, o risco de verem as 
suas casas destruídas. Era, assim, necessária “a remo-
ção d’estes grandes depósitos de cortiça”. Todavia, 
ressalva que não era sua intenção que a “lucrativa 
industria” corticeira deixasse de se exercer na região, 

Segurança Industrial no séc. XIX: 
o exemplo das fábricas de cortiça

Fontes e Bibliografia:
Inquérito Industrial de 1881 (1881-1883). Portugal. Minis-
tério das Obras Publicas, Commercio e Industria. Lisboa: 
Imprensa Nacional.
Inquérito Industrial de 1890 (1891). Ministério das Obras 
Publicas, Commercio e Industria. Direcção Geral do Com-
mercio e Industria. Lisboa: Imprensa Nacional.
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.
MATOS, Ana Cardoso (2002). Indústria e Ambiente no Sécu-
lo XIX. In Ler História N.º42.
MÓNICA, Maria Filomena (dir.) (2004-2006). Dicionário Bio-
gráfico Parlamentar. 3 Vols. Lisboa: Assembleia da Repúbli-
ca: Imprensa de Ciências Sociais.
SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça nos 
debates parlamentares da nação portuguesa (1839-1899). 
Tese de Mestrado em História Contemporânea. Porto: Fa-
culdade de Letras.

defendendo para o efeito, a existência de locais iso-
lados para estas se localizarem.
Não obstante, as preocupações dos industriais e das 
populações não se ficavam apenas pela localização 
daquelas fábricas. Segundo o deputado também 
eleito por Almada, A. J. Gomes Neto (1835?-1914), 
existia carência de água em toda a região, sobretu-
do no centro do concelho nas freguesias de Caci-
lhas, Cova da Piedade, Pragal e Caramujo (Sessão de 
18 de Maio de 1889, p. 726). Com a falta de água, as 
populações temiam que nada pudesse ser feito em 
caso de novos incêndios de maiores dimensões. Por 
seu lado, os empresários, que muito necessitavam 
da água para fazer movimentar todo o seu negócio, 
encontravam-se alarmados com receio de verem 
parar as suas indústrias. A proposta que Gomes Neto 
apresenta para tentar resolver da melhor forma, esta 
delicada situação, passaria em primeiro lugar pela 
expropriação de terras para organização do abaste-
cimento de água às ditas localidades, e em segundo 
lugar pela isenção de direitos aduaneiros aos mate-
riais necessários à construção de todo o sistema de 
abastecimento e depósito da água. A proposta foi 
enviada para análise para a Comissão de Adminis-
tração Pública e considerada de urgente.
Fazendo uma analogia com o presente, verificamos 
que uma parte de pequenas e médias indústrias se 
situam, ainda, junto a centros residenciais, afirman-
do assim, em certa medida, as preocupações tidas 
há cerca de 100 anos. 
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No passado dia 7 de Fevereiro decorreu uma 
sessão de apresentação do Projecto LIFE Habi-
tat Lince Abutre na Associação de Produtores 
Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC), em 
Barranco do Velho, no concelho de Loulé. Este 
projecto, coordenado pela Liga para a Protec-
ção da Natureza (LPN), em parceria com outras 
seis entidades, visa promover a conservação do 
habitat do lince-ibérico e do abutre-preto no 
Sudeste de Portugal, em áreas de rede Natura 
2000, beneficiando ainda um vasto conjunto de 
outras espécies.
Nesta sessão, dirigida sobretudo a agentes lo-
cais e regionais do Sítio Caldeirão, deu-se a 

Apresentação do 
Projecto LIFE Habitat 
Lince Abutre em 
Barranco do Velho

NOTÍCIAS

conhecer as espécies alvo deste projecto, as 
principais ameaças e medidas de conservação, 
tendo-se realçado a importância de preservar a 
paisagem mediterrânica e as actividades eco-
nómicas a ela associadas e da qual fazem parte 
o sobreiro e a cortiça.
Neste encontro, que reuniu 17 pessoas, estive-
ram representados os sectores cinegético, flo-
restal (APFSC e APCOR), agrícola e do ambiente. 
De referir, a afluência do sector cinegético a esta 
iniciativa, que reuniu um terço das entidades 
gestoras de zonas de caça (8 de 23 clubes e as-
sociações de caçadores) abrangidas pela área 
onde foi realizada esta acção.

O número de questões colocadas no final da 
apresentação e a discussão e interacção daí re-
sultante, nomeadamente em torno de temáticas 
como o lince-ibérico, a Rede Natura 2000 e as 
dificuldades de entendimento entre as partes, 
reafirmam a necessidade da realização de mais 
iniciativas do género, não só junto dos agentes 
locais bem como da população como um todo. 
Ao longo deste ano e do próximo irão decorrer 
mais sessões de esclarecimento nas três áreas 
de intervenção do projecto: Mourão, Moura 
e Barrancos, Vale do Guadiana e Serra do Cal-
deirão. Esta informação será disponibilizada em 
http://habitatlinceabutre.lpn.pt .
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“Apostar na prestação 
de serviços tem sido a 
mais-valia da empresa”

Manuel Castro, sócio-gerente da Corticeira Castro, Lda.

Filhos de um empresário da cortiça com ex-
periência no sector, os fundadores da Corticeira 
Castro, Lda. já desde muito cedo que contac-
tavam com esta matéria-prima. Joaquim, Antó-
nio e Manuel, todos com o apelido de Marques 
Oliveira e Castro, estabeleceram-se em 1984 
por conta própria porque sonhavam ter um 
negócio da cortiça. Até esta altura foram co-
nhecendo o produto, percebendo o negócio 
na empresa do pai, Joaquim Oliveira e Castro, 
numa outra empresa do mesmo ramo. A Cor-
ticeira Castro, Lda. começou por ter 12 traba-
lhadores e apostar na fabricação de rolhas de 
cortiça natural e a vender apenas no mercado 
interno. Com os tempos, o negócio foi mu-

dando e hoje contam apenas com três traba-
lhadores e apostam fortemente na prestação 
de serviços ao nível da cozedura. “Estagnamos 
um pouco a nossa produção, embora estamos 
a pensar retomar entre este e o próximo ano, 
e dedicamo-nos mais à prestação de serviços, 
já que temos condições excelentes a nível de 
estaleiro e de caldeira”, explica Manuel Mar-
ques Oliveira e Castro, um dos sócios-gerentes. 
A Corticeira Castro, Lda. tem capacidade para 
cozer 21 mil Kg de cortiça diariamente, o que 
significa que pode cozer 2600 kg de cada vez. 
“O processo é simples. Os clientes podem vir cá 
trazer a sua cortiça, podemos armazena-la no 
nosso estaleiro, e depois tratamos de a cozer e 

devolve-la ao cliente”, demonstra o empresário.” 
“Este serviço pode ser uma mais-valia para mui-
tas empresas do sector”, refere.
Certificados pelo Systecode (sistema de acre-
ditação das empresas mediante o Código 
Internacional das Práticas Rolheiras), desde o 
segundo ano da existência do código, 2002, o 
sócio-gerente diz que “a adesão permitiu ape-
nas a confirmação da metodologia que já se-
guíamos dentro da empresa. Há uma sistema-
tização e registo dos processos existentes na 
empresa e isto, embora um pouco burocrático, 
ajuda à organização e melhoria dos serviços”.

Profissionalismo da associação
O sócio-gerente da Corticeira Castro, Lda. refere 
que “ao longo dos últimos anos o trabalho da 
APCOR evoluiu significativamente e positiva-
mente. Este facto deve-se à aposta das suces-
sivas direcções em profissionais qualificados 
que desenvolvem um trabalho eficiente e ca-
paz de dar resposta às necessidades das em-
presas e do sector”. Como exemplo refere: “é 
possível ter acesso a informação mais genérica, 
mas também mais específica, como legislação, 
questões laborais e fiscais, de grande utilidade 
para as empresas”. Por outro lado, o empresário 
refere que a “aposta na divulgação da rolha de 
cortiça e de outros produtos, com as sucessivas 
campanhas de comunicação internacionais, 
tem sido uma mais-valia para o sector e devem 
continuar”.
O empresário regista, ainda, que “é necessário 
fazer um trabalho dentro de casa, ou seja, era 
importante apostar um pouco mais na promo-
ção em Portugal, porque os portugueses de-
viam estar mais sensibilizados para a cortiça e 
a importância da rolha de cortiça para o vinho”. 
Manuel Castro lembra a importância do Cork 
Mark: “penso que devíamos ter este símbolo a 
identificar as garrafas vedadas com cortiça, era 
uma grande ajuda para o consumidor”.
Quanto à actual situação do sector, o empre-
sário afirma que “a rolha de cortiça terá sempre 
um papel importante na vedação do vinho e, 
em paralelo, a cortiça vai melhorar a sua pres-
tação em outras áreas, como a construção, a 
decoração, o calçado, etc”. E continua: “o sector 
sentiu o impacto negativo dos vedantes alter-
nativos, mas penso que a crise que se está a 
sentir é mais sectorial e regional. Isto é, ao lon-
go dos tempos, a nossa região tem sofrido com 
o aparecimento de fenómenos de concorrên-
cia desleal que provocam uma desconfiança 
face aos nossos produtos e uma describilização 
da nossa indústria, e neste sentido, esta crise 
não é de agora, mas de há algum tempo”.

Corticeira Castro possui 
um estaleiro com grande 

capacidade

Caldeira da empresa 
tem capacidade para 

cozer 21 mil Kg/dia
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa APCOR / ONS 
(Proj.8227)

• Preparação da presença no Plenário do CEN/TC 134, em Portugal (Lisboa 
– IPQ) - 26, 27 e 28 Março 2012;
• Trabalho de análise e tradução de normas, em função do Programa de 
Normalização; 
• Preparação de respostas a dar em função das actividades e solicitações 
dos grupos internacionais ISO/TC 87, CEN/TC 134, CEN/TC 88 e CEN/TC 99.

• Preparação da presença no Plenário do CEN/TC 88, na Alemanha (Munique) - 
Junho 2012;
• Preparação de respostas a dar em função das actividades e solicitações dos 
grupos internacionais ISO/TC 87 (Junho 2012), CEN/TC 134, CEN/TC 88 e CEN/
TC 99;
• Trabalho de análise e tradução de normas, em função do Programa de 
Normalização; 
• Preparação da presença no Plenário do grupo internacional ISO/TC 87 em 
Portugal (APCOR);
• Realização de reuniões com as diversas subcomissões para acompanhamento 
e monitorização das actividades do Programa de Normalização.

Programa Cork2010 
(Proj.5234)

•  Finalização do projecto.

Programa Formação 
PME

• Conclusão dos diagnósticos iniciais 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”;
• Preenchimento do formulário, on-line, por parte das empresas, da 
avaliação “EX-POST”;
• Continuação das visitas de acompanhamento da execução do projecto 
às empresas inscritas no programa;
• Submissão do pedido de reembolso, referente à execução física e 
financeira do Programa, reportada a Fevereiro de 2012.

• Continuação da Implementação das medidas preconizadas no Diagnóstico 
Inicial;
• Continuação das Visitas de acompanhamento a empresas inscritas no 
projecto;
• Continuação dos cursos de formação profissional identificados nos relatórios 
iniciais;
• Preenchimento do formulário, on-line, por parte das restantes empresas, da 
avaliação “EX-ANTE”.
• Preenchimento do formulário, on-line, por parte restantes das empresas, da 
avaliação “ON-GOING”;
• Preenchimento do formulário, on-line, por parte das restantes empresas, da 
avaliação “EX-POST”;
• Processo de encerramento do projecto para empresas em fase de conclusão.

Programa InterCork – 
Promoção Internacional 
da Cortiça

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

• Monitorização de algumas actividades que estão a ter reflexo após 
encerramento da campanha, como por exemplo: redes sociais; corkwatch.org, 
etc.

Desenvolvimento do 
sistema nacional de 
declarações ambientais 
de produtos (DAP) para o 
Habitat (DapHabitat)

• Constituição do grupo de trabalho que inclui: APMC (construção), APICER 
(cerâmica), ANIET (indústria extractiva), APCMC (materiais de construção), 
ANIPB (betão), APCOR (cortiça), CMM (construção metálica) e Plataforma 
para a construção Sustentável. 

• Criação da estrutura base das Regras para a Categoria de Produto (RCP).
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