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APCORNOTÍCIAS

Cortiça: 
a preferida
Embaixadores, consumidores, caves e 
produtores de vinho manifestam, cada 
vez mais, a preferência pela cortiça. O 
InterCork II vai contribuir para esta escolha. 
| p.  2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9

A sessão de apresentação do InterCork II 
decorreu no passado dia 25 de Fevereiro 
e contou com a presença do Ministro da 
Economia, António Pires de Lima, e com 
uma sala cheia de associados e entidades 
diversas. 
| p. 3

Ministro da Economia no 
arranque do InterCork II

A Associação Empresarial de Portugal 
(AEP), em parceria com as entidades 
promotoras do programa Formação 
PME como a APCOR, promoveu uma 
iniciativa de plantação de árvores, no 
Dia Internacional das Florestas
| p. 13

Plantar árvores é um 
compromisso com o futuro

O Centro de Formação Profissional da 
Indústria de Cortiça promoveu uma 
cerimónia de entrega de Certificados 
e Diplomas de Qualificação a jovens e 
adultos que frequentaram, com sucesso, 
cursos de formação de dupla certificação.
| p. 12

Cincork forma mais 24 
técnicos para o sector
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Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

SICRE 07 a 10 de 
Maio de 2014

Espanha www.ifema.es/sicre_01/

PCBC 25 a 26 de 
Junho de 
2014

EUA www.pcbc.com

CBD 08 a 11 de 
Julho de 2014

China http://fair.cbd-china.com/en/

Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Interwine 22 a 24 de 
Maio 2014 China www.interwine.org

The London 
International 
Wine Fair

02 a 04 de 
Junho de 
2014

Reino Unido http://2014.londonwinefair.
com/

Bio Brazil/
BIOFACH America 
Latina

04 a 07 de 
Junho de 
2014

Brasil www.biofach-americalatina.
com.br

5th TopWine 
China

04 a 06 de 
Junho de 
2014

China www.topwinechina.com

Sitevinitech 
China 2014

18 a 20 de 
Junho de 
2014

China www.sitevinitech.com/
sitevinitech-chine/?lang=en
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EDITORIAL

Consumidores são 
os maiores aliados da cortiça

A APCOR está a arrancar com mais um projecto de comunicação global. É já a sétima 

campanha de promoção internacional da cortiça e que vai permitir o regresso ao mercado 

ao nível da comunicação. O InterCork II, para além de ser uma oportunidade para dar con-

tinuidade ao trabalho que foi desenvolvido no último projecto, vai possibilitar um regresso 

ao contacto com os consumidores, com o mundo do vinho, com os arquitectos, designers, 

com o mundo da construção e com todos os potenciais utilizadores da cortiça nas mais va-

riadas áreas. Dar continuidade ao InterCork é muito importante na estratégia sectorial em 

curso. A comunicação é um activo fundamental para o sector da cortiça, a par da aposta 

em qualidade, diversificação e inovação dos produtos de cortiça, qualificação entre muitas 

outras áreas de intervenção.

O contexto de mercado estimula o desenvolvimento tecnológico - a concorrência e com-

petição com outros sectores induz a mais evolução dos produtos e dos processos, exige 

mais competitividade e mais inovação. Mas, este desenvolvimento não pode ficar cir-

cunscrito ao sector. É necessário comunicar ao mundo e aos consumidores os progressos 

e as vantagens dos produtos e manter vivo o interesse que uma grande maioria destes 

públicos tem pela cortiça. Eis a razão e a importância desta campanha de comunicação 

internacional.

A cortiça tem hoje, e fruto de mais de uma década de comunicação colectiva a nível in-

ternacional, um potencial único e que é necessário reforçar - os consumidores preferem a 

cortiça, sejam eles produtores de vinho, arquitectos, designers, artistas plásticos ou enge-

nheiros dos mais diversos quadrantes.

O InterCork II irá permitir solidificar os mais de 80 por cento de preferência que os consu-

midores têm pela rolha de cortiça e dessa forma acrescentar valor aos nossos clientes. Os 

primeiros estudos realizados no âmbito do projecto continuam a afirma esta preferência. E 

é a pensar neles que as acções são cada vez mais centradas nos amantes do vinho, do de-

sign e de todos os que optam pela cortiça, como um produto natural e único no mundo.

A Direcção
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A sessão de apresentação do InterCork II de-
correu no passado dia 25 de Fevereiro e contou 
com a presença do Ministro da Economia, An-
tónio Pires de Lima, e com uma sala cheia de 
associados e entidades diversas. 
Para o ministro da Economia a campanha de 
promoção internacional da cortiça representa 
“uma parceria virtuosa” em prol do “ex-líbris da 
produção nacional”. “A campanha visa, no fun-
do, dar continuidade ao excelente trabalho de 
promoção e valorização internacional da corti-
ça e produtos a ela associados, como ex-líbris 
da nossa produção nacional”, afirmou António 
Pires de Lima.
E continuou: “a campanha reflecte a forma ad-
mirável como este sector tem feito a reinvenção 
do seu negócio, com uma atitude empreende-
dora num sector tradicional”.
Para Pires de Lima, é “graças a esta atitude de in-
conformismo e procura de valorização perma-
nente que a cortiça é hoje percepcionada como 
um produto de muito maior valor acrescentado 
do que acontecia no passado”.
Realçou que o sector tem registado um cres-
cimento médio de quase 5 por cento ao ano 
entre 2009 e 2013 e afirmou que a fileira da cor-
tiça “tem contribuído para o sustentar do bom 
resultado global das exportações portuguesas” 
e constitui, por isso, “um exemplo daquilo que o 
Governo está a tentar incentivar a economia e o 
sector industrial a fazer”.

O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, refe-
riu que “este resultado é o esforço de mais de 
uma década de evolução do sector e da fileira. 
Soubemos aproveitar a nossa tradição e cultura, 
soubemos potenciar o elevado valor ecológico 
e ambiental do produto, mas acima de tudo 
foi fundamental a capacidade que o sector de-
monstrou para investir em qualidade, inovação 
e investigação e desenvolvimento.”
Para o director operacional do projecto, Carlos 
de Jesus, “uma campanha de menor valor não 
significa menos ambição.” “O InterCork vai conti-
nuar a procurar parceiros de excelência, vai per-
mitir à cortiça  continuar a estar presente nos 
media, vai permitir agir localmente, em cada 
mercado.”

InterCork II chega a 
nove mercados
O InterCork (segunda fase) tem um orçamento 
de 7,3 milhões e é um projecto que surge na 
sequência do último projecto de comunicação 
desenvolvido pela APCOR e que contou com 
um investimento global na ordem dos 21 mi-
lhões.
O projecto visará alguns mercados de continui-
dade como: Alemanha, EUA e Canadá, França, 
Itália e China; e novos mercados como o Brasil, 

a Suécia e Dinamarca; sendo que nos dois pri-
meiros será desenvolvido uma campanha para 
a promoção de rolhas e de materiais de constru-
ção, e nos restantes a promoção terá como alvo 
as rolhas de cortiça.
Estão previstas acções diversas utilizando as vá-
rias ferramentas de comunicação disponíveis, 
das quais se podem destacar: embaixadores 
– figuras públicas que vão assumir a sua prefe-
rência pela cortiça: Carlo Cracco (Itália), Carlos 
Cabral (Brasil), Eva Brennen (Alemanha), entre 
outros; redes sociais – aumentar o número de 
fãs nas várias redes sociais (neste momento 
são mais de 116 mil) e lançar páginas em redes 
como o Instragram e Pinterest; Parcerias com 
instituições vinícolas e cadeias de lojas de reta-
lho, como BevMo (USA) e Pão-de-Açúcar (Bra-
sil); presença em feiras de relevo: ViniSud, Viteff, 
Vinitech (França); Mainzer Weinbörse, ProWein 
(Alemanha); Wine IN, Expovinis (Brasil); Chine-
se Wine Summit (Shanghai), Top Wine (Beijing) 
(China); Surfaces (EUA/Canadá); realização de 
Tours/Roadshows para sensibilização dos con-
sumidores, sommeliers e produtores vinícolas, 
Roadshow na França (recurso a um stand com 
realidade aumentada) e Decor[k] Tour nos EUA/
Canadá; e participação/organização de eventos 
como Earth Day (EUA);  Salone del Mobile, Taste, 
Slow Wine, Sugheritivos (Itália); Shanghai Wine 
Week (participação do top 50 dos melhores ba-
res e restaurantes de Shanghai) (China).
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Ministro da Economia
no arranque do InterCork II

Lançamento do InterCork com presença do ministro da Economia, presidente da APCOR e 
director operacional do projecto (da esquerda para a direita)

Pires de Lima apontou a indústria da cortiça 
como um exemplo a seguir

João Rui Ferreira assinalou o esforço do sector 
na última década
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Cortiça com mais sítios 
na Internet

Sítio http://www.kork-naturligvis.dk/ para o 
mercado dinamarquês.

Sítio http://www.korknaturligtvis.se/ para o 
mercado sueco.

Sítio com um manual técnico sobre rolhas de 
cortiça, em italiano, e com a disponibilização 
de vários vídeos sobre os momentos mais 
relevantes em relação à selecção da rolha, 
do engarrafamento e do armazenamento 
http://www.tappodisughero.org/

Rede Social Pinterest com informação sobre a 
cortiça, para o mercado alemão:
https://www.pinterest.com/korktrends/

Rede Social Pinterest com informação sobre 
cortiça para o mercado americano:
http://www.pinterest.com/100percentcork/

Relançamento do sítio:
http://100percentcork.org/, nos EUA

Rede Social Instagram com fotografias sobre 
cortiça para o mercado americano:
http://instagram.com/100percentcork#

Relançamento do sítio:
http://www.ilsughero.org/, em Itália

Competições levam 
consumidores a manifestar 
a preferência pela cortiça

O InterCork II está a promover as competições 
como um dos veículos para os consumidores 
de vinho manifestarem a sua preferência pela 
rolha de cortiça.
No mercado chinês, a competição foi aberta 
a todos os profissionais do vinho, escanções, 
sommeliers e distribuidores, com mais de três 
anos de experiência, e visou a recolha de teste-
munhos onde se expressou mensagens sobre o 
tema “Vinho e Cortiça, inseparáveis por nature-
za”. Para se candidatarem, os profissionais tive-
ram de gravar um vídeo que foi avaliado por um 
júri. Posteriormente, os cinco melhores vídeos 
foram colocados no weibo (a maior rede social 
chinesa) e aquele que obtiver mais “gostos” será 
endossado como embaixador e porta-voz da 
cortiça na China. De registar que esta rede social 
já conta com mais de 19 mil seguidores e está 
acessível em http://weibo.com/naturalcork.
Em Itália, a aposta continua na acção “Sughe-
ritivi” - junção da palavra cortiça ‘sughero’ com 
‘aperitivo’ - e que consiste na ida a um bar no 
final da tarde/início da noite tomar um aperitivo 
com os amigos e trocar a rolha de cortiça por 
um copo de vinho. Milão e Roma foram as duas 
primeiras cidades a receber a iniciativa, estan-
do previstas um conjunto de mais eventos, um 
pouco por toda a Itália.
Na Suécia, foi promovida uma competição 
que visa trazer consumidores a Portugal para 
vivenciar o mundo da cortiça. Para tal, foi ne-
cessário aceder ao sítio da Suécia em http://
www.korknaturligtvis.se/ e responder a duas 
questões: uma sobre a relação da cortiça e do 
vinho e outra sobre o famoso filme da Disney 
“Ferdinand” – um touro que descansa à sombra 
de um sobreiro.
No EUA, a competição foi levada a cabo 
no Facebook https://www.facebook.
com/100PercentCork e visou a resposta a um 
conjunto alargado de perguntas sobre o sec-
tor da cortiça, com o objectivo de levar os ci-
bernautas a visitar o recente sítio lançado do 
100percentcork.org. A iniciativa foi desenvolvi-
da em parceria com a Sole, empresa que produz 
calçado com material de cortiça reciclado.

Sugheritivo – Itália
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Cortiça com novos Embaixadores
Crítico de vinhos brasileiro 
Carlos Cabral

Apresentadora de TV 
Eva Brenner

Chef italiano Carlo Cracco

O enófilo Carlos Ernesto Cabral de Mello será 
o embaixador da cortiça no InterCorkII – Pro-
moção Internacional da Cortiça – no Brasil.
Para dar início a esta parceria, Carlos Cabral vi-
sitou durante uma semana Portugal e o sector 
da cortiça. O crítico de vinhos visitou o monta-
do e a indústria da cortiça, de modo a poder 
vivenciar a história da fileira, assim como reco-
lher informação mais técnica sobre as rolhas 
de cortiça e os outros sub-sectores. O enófilo 
será o porta-voz da cortiça em vários seminá-
rios a desenvolver no país, assim como noutros 
eventos de promoção da rolha de cortiça na-
quele mercado.

O reconhecido Chef italiano Carlo Cracco é 
o mais recente embaixador da cortiça. Num 
evento que decorreu no seu mais recente 
restaurante “Cracco e Camila”, em Milão, Itália, 
e que serviu de arranque para o InterCork – 
Promoção Internacional da Cortiça – naquele 
país, Carlo Cracco assumiu a sua preferência 
pela rolha de cortiça. “A cortiça e o sobreiro 
são um precioso património cultural, ambien-
tal e económico, e sinónimo de excelência”, 
afirmou. E continua: “na minha profissão pro-
curo sempre a máxima qualidade e é por isso 
que eu apoio a cortiça e assumo o papel de 
seu embaixador em Itália.”

A apresentadora de TV Eva Brenner é a mais 
recente embaixadora da cortiça na Alemanha. Li-
cenciada em Engenharia, moderadora do conheci-
do programa televisivo “Zuhause im Glück”, passa-
do na RTL 2, a experiente designer de interiores vai 
dar conselhos aos milhões de espectadores que a 
seguem. Qual o pavimento considerado ideal para 
o quarto das crianças, qual o produto mais indica-
do para as zonas de estar e de jantar, que móveis e 
decoração usar em interacção com a cortiça, serão 
alguns dos temas a abordar. Eva Brenner vai dar a 
cara em todos os materiais produzidos no merca-
do, assim com nas redes sociais e sítio da campa-
nha em www.schoener-leben-mit-kork.de.

O embaixador será a face de um conjunto 
de vídeos, estando já disponível o primei-
ro no sítio italiano (www.iostocolsughero.
it/) ou no youtube (www.youtube.com/
watch?v=V3C3EgaCQAY ).
O seu outro restaurante designado ‘Cracco’, 
aberto desde 2001, é detentor de duas es-
trelas Michelin e três “garfos” Gambero Ros-
so. Em 2007, foi eleito um dos 50 melhores 
restaurantes do mundo.
Carlos Cracco foi nomeado, em 2012, pela 
família Trussardi para gerir o Ristorante Trus-
sardi no teatro Scala di Milano, e é um dos 
três chef ’s do programa Masterchef Italia. 
É também presidente da Associazione 
Maestro Martino, associação sem fins lucra-
tivo e que tem por objectivo promover a 
Cozinha de Autor.
A nova campanha em Itália surge no se-
guimento do projecto desenvolvido pela 
APCOR em 2009 e 2011 e que teve como 
mensagens: “cortiça é gosto, charme e am-
biente.”

Carlos Cabral marca presença nas redes sociais 
(www.facebook.com/cabral.dosvinhos?fref=ts), 
onde conta com cerca de quatro mil seguidores. 
Após a visita, o enófilo deixou o seguinte comen-
tário: “Simplesmente fantástico o mundo da corti-
ça! Do respeito total à natureza até à mesa do con-
sumidor final, este material tem uma força activa e 
forte colaboração na preservação das qualidades 
de um vinho. Do montado à mesa, uma viagem 
onde todo o cuidado é perseguido e praticado, 
a cortiça é trabalhada de forma ecologicamente 
correta além de ser cem por cento aproveitada. 
Agora é só passar a todos as maravilhas que vi 
com o objectivo de informar e instruir sobre a im-
portância desta dádiva da natureza.”
Carlos Cabral estuda o universo dos vinhos desde 
1969, ano em que recebeu das mãos de seu futuro 
sogro, Heinz Godau, uma garrafa de Porto Dom José. 
Em 1980, fundou a Sociedade Brasileira dos Amigos 
do Vinho (Sbav) e, actualmente, é consultor de vinhos 
do Grupo Pão de Açúcar e profundo conhecedor do 
Vinho do Porto. O enófilo define os rótulos das pra-
teleiras dos supermercados e é responsável pela for-
mação do grupo de promotores de vinhos especia-
lizados, que orientam os clientes nas suas compras.

Sob o tema “Viver melhor. Com cortiça” 
(Schöner leben. Mit Kork), a campanha que 
irá promover os materiais de construção e 
decoração de cortiça visa educar os consu-
midores finais e o retalho sobre os benefí-
cios de usar cortiça como pavimento, reves-
timento e isolamento. 
Para o presidente da Associação Alemã da 
Cortiça (DKV), Tomas Cordes, e que se juntou 
à APCOR nesta campanha, “Eva Brenner é a 
embaixadora perfeita para a cortiça. Ela tem 
elevada credibilidade e aceitação, especial-
mente pelo consumidor final, mas também 
pelo retalho. O seu conselho é reconhecido 
por todos.” 

Carlo Cracco Carlos Cabral Eva Brenner
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Prowein – Alemanha

Chinese Wine Summit – China

Unified Wine and Grape Symposium – EUA Domotex Stand – Alemanha

French Wine Days – Dinamarca

Cortiça promovida em feiras e 
eventos de vinho e construção
O projecto InterCork II está a levar a cortiça 
a marcar presença num conjunto de feiras e 
eventos em todo o mundo. Nos EUA, a cortiça 
esteve presente no evento “Unified Wine and 
Grape Symposium”, em Sacramento, de 29 a 30 
de Janeiro. No espaço foi possível encontrar in-
formação sobre a cortiça, através da distribuição 
de vários suportes, e, ainda, de pequenos gifts.
No mercado alemão, a cortiça esteve presente 
em duas das maiores feiras do país para a área 
dos vinhos e dos materiais de construção e de-
coração. De 11 a 14 de Janeiro, a cortiça marcou 
lugar na Domotex com um stand de divulgação 
do produto. Registe-se que a feira de materiais de 
construção e decoração recebeu mais de 45 mil 
visitantes e contou com 1.350 expositores. Em 
Março, de 23 a 25, a cortiça esteve presente na 
Prowein – a maior feira de vinhos da Alemanha 
– com a elaboração de alguns workshops infor-
mativos sobre os defeitos do vinho. A iniciativa 
foi promovida no espaço da empresa Zwiesel – 
produtora de copos de vidro.

Na Dinamarca, a campanha foi lançada num 
evento de vinhos franceses o “French Wine 
Days” que decorreu de 28 de Fevereiro a 01 de 
Março. No evento, para além da disponibiliza-
ção de informação sobre a rolha como vedante, 
foi possível promover uma recolha dos vedan-
tes utilizados nos vinhos em prova. A cortiça foi, 
claramente, o vedante vencedor com mais de 
90 por cento. 
Na China, a aposta foi para o Chinese Wine 
Summit que decorreu de 08 a 09 de Março, em 
Xangai. O evento contou com mais de 500 pro-
fissionais da área vinícola, representantes do 
trade e das caves locais, representantes oficiais 
do governo chinês e amantes do vinho. Foi 
concebido um pequeno espaço para a promo-
ção da cortiça, onde este presente Denis Lin, 
um profissional do vinho, para fazer uma apre-
sentação sobre as rolhas de cortiça.



ENTREVISTA .7APCORNOTÍCIAS

Cortiça é muito 
mais do que 
uma simples 

rolha
Celso Assunção, estilista

Vestir uma prancha foi o desafio 
lançado ao estilista Celsus 

(Celso Assunção). A cortiça surgiu 
naturalmente como a solução, por 
se tratar de um produto ecológico 

e português. Mas o gosto pelo 
material não fica por aqui. A moda 

irá conhecer brevemente outras 
peças do autor.

Noticias APCOR - Como nasceu a ideia de ela-
borar uma prancha com cortiça? Pode explicar 
melhor o projecto?
Celsus - O desafio surge por parte do Francisco 
Gonçalves, shaper da White Banana, marca que 
produz pranchas de surf, no sentido conceptual 
de “vestir” pranchas. Este projeto resulta numa co-
leção de pranchas com tecido no seu interior que 
vai conferir um nível estético interessante devido 
aos diferentes padrões que estamos a utilizar.
O contacto com a Amorim CorK Composites pos-
sibilitou a colocação de cortiça, da mesma forma 
que o tecido é colocado, dando a conhecer o 
produto CORECORK – folha de cortiça e lançando 
assim esta coleção, tendo como principal objetivo 
promover o produto nacional através da cortiça, 
do design e da moda. 

Porque decidiu usar a cortiça neste projecto?
Porque quis criar um produto tipicamente nacio-
nal e o objetivo desta associação foi a promoção 
do produto português. Para quem não sabe, 
Portugal é o maior produtor mundial de cortiça 
e assim sendo esta imagem faz parte da nossa 
identidade.
A cortiça, para além de oferecer uma nova estética 
ao produto, confere maior resistência à prancha e 
contribui para a absorção da trepidação causada 
pelas ondas na prática do surf.

Que características atribui ao material e que a 
diferenciam de outros produtos alternativos?
Cada vez mais devemos ter uma preocupação 
ambiental presente no dia-a-dia do nosso traba-
lho. Eu tenho isso em mente desde que iniciei o 
meu percurso na moda. Já desenvolvi várias cole-
ções e trabalho ecofashion pela Europa fora.
Esta é uma prancha que é constituída por mate-
riais ecológicos e a cortiça integrou esse leque.
De salientar que todo o material ecológico que 
compõe a prancha é mais caro do que o normal, 
mas temos “obrigação” de zelar pelo nosso ecos-
sistema e de ter uma preocupação ambiental pre-
sente no nosso trabalho. Se transmitirmos isso e se 
tivermos presente esta consciencialização, pode-
remos contribuir para um mundo melhor.

Onde podemos encontrar esta prancha à venda 
e porque valor?
A prancha está à venda em www.celsus.pt, por 
encomenda, pelo valor de 650€ (IVA incluído), e a 
partir de Maio, em alguns surfcamps do país, cujas 
parcerias estão a ser fechadas agora.

Há algum surfista de renome que já a tenha uti-
lizado? McNamara seria uma ambição?
Ainda nenhum surfista de renome a utilizou, 
talvez porque não se trata de uma prancha de 
competição…
Claro que McNamara seria uma ambição, pelo 
mediatismo, mas não creio que ele se interesse 
por esta prancha. Só se for pela curiosidade no 
produto e pela questão ecológica. É uma pran-
cha que não traz mais-valias à atividade que 
ele pratica. Ele utiliza pranchas estáveis, super-

PERFIL
Licenciado em Design em 2003, pela Universidade de 
Aveiro, CELSUS – nome artística de Celso Assunção - deixa 
para trás uma aprendizagem global sobre o que é a arte 
de criar coisas fantásticas e minimais.
Desde a procura e desenvolvimento do conceito, da ori-
gem dos primeiros esquiços ao grafismo e depois a arte 
final e impressão, tudo isto contribuiu para a formação e 
forma de estar e comunicar da marca CELSUS. O pensar 
os materiais, o imaginar o 3D, a prototipagem e depois o 
acabamento final, é considerado pelo designer como “um 
filho, algo que sai de dentro de nós, é a nossa criação. É o 
produto que imaginamos e criamos e queremos que as 
pessoas disfrutem dele.” É com esta postura que o criador 
aveirense de 35 anos prossegue a sua carreira na área in-
dustrial e continua a criar para a sua marca de autor.
Autointitulando-se como um criador de atitudes, refere 
que cada uma das suas peças está ao nível da autocon-
fiança de quem as usa. Os produtos são exclusivos e muito 
limitados, alguns únicos, feitos com “dedicação e amor”.
Um homem das artes, reflete o seu trabalho na passerelle, 
CELSUS desenvolve trabalho em diferentes áreas artísticas 
como é o caso da música, artes plásticas, design, teatro, 
cinema, fotografia, entre outras. Na moda, como profissio-
nal, nota-se que procura estabelecer sempre um elo entre 
essa base e o objectivo final, a apresentação sazonal na 
passerelle.
O seu trabalho ganhou destaque na semana da moda na-
cional, através do ‘Portugal Fashion’, onde a crítica dos me-
dia foi fortemente positiva, graças ao espectáculo criado 
em cada desfile de colecção. A originalidade captou aten-
ções dos mais críticos da moda e imprensa internacional.
Para além do trabalho desenvolvido na marca própria, 
tem várias participações internacionais ligadas ao desen-
volvimento ECO-FASHION. Nestas participações o seu 
trabalho já passou pela Grécia, Espanha, Hungria, Itália, 
França, Jordânia, Líbano e Egipto.
A prancha ecológica revestida a cortiça, com a parceria 
da Amorim Cork Composites tornou-se numa referência 
mundial do seu trabalho ECO, tendo sido falado em todo 
o mundo através de notícias e reportagens.
A participação em semanas internacionais de moda passa 
a ser cada vez mais uma realidade, devido à intenção em 
expandir a marca. A sua mais recente prestação foi na Se-
mana da moda da Bielorussia onde a imprensa internacio-
nal o classificou como «o mais carismático dos estilistas».
CELSUS está também associado a causas humanitárias 
tendo em sido, entre outros projectos, convidado pela 
fundação do Gil e Museu de Chapelaria de S. João da Ma-
deira para criar um chapéu no âmbito do projecto “Um 
chapéu por um sorriso”.
Actualmente é responsável pela imagem de diversas per-
sonalidades, nomeadamente Tozé Santos, vocalista dos 
Per7ume.

Onde e porquê?
Não posso ainda revelar, mas fica para breve a sua 
apresentação. Só posso referir que mantenho a 
identidade do produto tipicamente nacional e o 
objetivo ser a promoção do produto português, 
do design e da moda.

Alguns projectos com cortiça para o futuro?
Penso que estamos a assistir a um crescimento 
rápido a todos os níveis no que diz respeito à uti-
lização da cortiça no design e na tecnologia. Na 
indústria naval, na ciência, no desporto, no lifes-
tyle, na moda, encontramos quase diariamente 
novidades na utilização da cortiça. É muito bom 
podermos tirar partido estético através da sua uti-
lização, mas sobretudo usufruir dos benefícios das 
suas características técnicas como a sua memória 
elástica, isolamento térmico, acústico e antivibráti-
co, durabilidade ilimitada sem perda das suas ca-
racterísticas e o facto de ser totalmente reciclável.

Em poucas palavras como definiria a cortiça?
Cortiça é muito mais do que uma simples rolha. 
Descubram-na!

-resistentes e rápidas, esta é uma fun-board. Só 
mesmo para “curtir”.

O que estão a fazer para a divulgação da 
prancha? Presença em feiras da especialida-
de? Outras?
A prancha é um produto de sucesso pelo seu 
design interessante e pelos materiais utilizados, 
a comunicação social abraçou este projeto e 
divulgou-o muito bem. A web, através das redes 
sociais é claramente um excelente motor de di-
vulgação, e sim, algumas feiras de desporto, de 
design, de inovação ou de turismo.

Como estilista já usou a cortiça noutras aplica-
ções?
Sim, estou a usar de momento.

Prancha de surf com cortiça



ESTUDOS

Nos EUA

A Tragon Corporation, uma das mais prestigia-
das empresas de estudos de mercado para a área 
vinícola, levou a cabo mais uma fase de avaliação 
sobre a preferência do consumidor pelos diferen-
tes tipos de vedante. No caso dos EUA, a cortiça 
é o vedante preferido por 61 por cento dos in-
quiridos, comparado com três por cento para as 
cápsulas de alumínio (os restantes inquiridos não 
manifestaram qualquer preferência). 
De 2004 para 2013, a preferência manteve-se está-
vel, sendo que a cortiça é a escolha para todas as 
ocasiões, com particular destaque para um jantar 
especial num restaurante e para dar como oferta, 
com valores a rondar os 100 por cento de prefe-
rência. A cápsula de alumínio surge referida quan-
do a opção é para um vinho de consumo regular. 
Quando questionados sobre aquilo que um ve-
dante pode aportar ao vinho, 93 por cento dos 
americanos refere que a cortiça representa “alta 
qualidade” enquanto que 50 por cento diz que as 
cápsulas de alumínio estão associadas a vinho de 
“baixa qualidade”. 
Nos EUA, o preço surge como o factor mais im-
portante na escolha de um vinho, com 46 por 
cento, seguido pelo vedante com 30 por cento.
Mais informações sobre este estudo podem 
ser obtidas em www.tragon.com/downloads/
news/20.pdf .

100% dos americanos 
prefere a cortiça para um 
momento especial

Consumidores 
preferem a cortiça

mínio e quatro cento com plástico; no que toca 
ao facto do vedante ser sinónimo de um vinho 
de qualidade, um por cento aponta o alumínio e 
três por cento o plástico.
Para um por cento dos inquiridos o alumínio 
contribui positivamente para a maturação do 
vinho e três por cento considera esta hipótese 
para os plásticos; no que toca ao respeito pelo 
ambiente, cinco por cento considera que o alu-
mínio cumpre este papel e apenas quatro por 
cento aponta o plástico. 
Quanto à função do vedante para preservar me-
lhor o aroma do vinho, três por cento refere o alu-
mínio e oito por cento o plástico; sendo que ao 
nível da conservação do vinho durante mais tem-
po três por cento considera que o alumínio pode 
cumprir essa função e dez por cento o plástico.
O estudo inquiriu, ainda, sobre o facto dos consu-
midores gostarem de ver o tipo de vedante iden-
tificado na garrafa, ao qual 66 por cento considera 
importante esta menção no acto da compra.
O inquérito foi levado a cabo a 1010 indivíduos 
com mais de 18 anos e com representatividade a 
nível do sexo, região e categoria sócio-profissional.

Em França

Rolha é o vedante que melhor se adapta
a um “Gran Cru”

O estudo desenvolvido pela OpinionWay refe-
re que 83 por cento dos consumidores de vinho 
regulares prefere a cortiça, contra sete por cento 
para os vedantes de plástico e três por cento para 
as cápsulas de alumínio (gráfico 1). No que toca 
aos não consumidores ou aos que consomem 
apenas duas vezes por mês, 74 por cento apon-
tou que prefere a cortiça, contra seis por cento os 
plásticos e dois por cento o alumínio.

O inquérito revelou, ainda, que 88 por cento dos 
inquiridos diz que a cortiça é o vedante que me-
lhor se adapta a um “grand cru”, que prefere ofere-
cer uma garrafa com cortiça (85%) e que a cortiça 
é sinónimo de qualidade (84%). Para os inquiridos, 
a cortiça contribui positivamente para a matura-
ção do vinho (81%) e é o vedante que mais res-
peita o ambiente (73%). A cortiça surge, ainda, 
como o vedante que preserva melhor o aroma 
do vinho (73%) e que permite a conservação do 
mesmo durante mais tempo (71%) (gráfico 2).
Por sua vez, apenas um por cento dos inquiridos 
considera que a cápsula de alumínio poderia se 
adaptar a um “grand cru” e três por cento aponta 
esta hipótese para os vedantes de plástico. Quan-
do desejam oferecer um vinho, apenas dois por 
cento pondera oferece-lo com cápsula de alu-

Preferência dos consumidores 
de vinho

GRÁFICO 1 - Fonte: OpinionWay
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ESTUDOS

Os consumidores de vinho continuam a evidenciar uma clara 
preferência pelas rolhas de cortiça, como demonstram os últimos 
estudos realizados em mercados como os EUA, a Itália, e França 
com percentagem de 61, 85 e 83 por cento respectivamente.

GRÁFICO 1 - Fonte: AstraRicerche
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Qual o vedante que melhor 
protege a qualidade do vinho? 

Em Itália

Segundo um estudo realizado pela AstraRicer-
che (empresa de estudos de mercado), 85 por 
cento dos italianos considera a rolha de cortiça 
como o melhor vedante para assegurar a qua-
lidade do vinho (gráfico 1). Este valor aumenta 
para os 91 por cento, quando considerados 
apenas os inquiridos com idades entre os 45 e 
54 anos. Os consumidores questionados consi-
deram, ainda, que a cortiça confere mais valor 
ao vinho do que os outros vedantes, com 80 por 
cento das respostas (sendo que o valor sobe para 
91 por cento se se considerar apenas os inquiri-
dos entre 45 e 54 anos). No que toca ao ritual de 
abertura, 88 por cento considera que ao faze-lo 
com uma rolha de cortiça é possivel aumentar o 
prazer do consumo do vinho.

A rolha de cortiça transmite, ainda, valores as-
sociados à tradição (75 por cento); a uma ima-
gem de qualidade (68 por cento); elegância 
(59 por cento)(gráfico 2); e com uma excelente 
capacidade para proteger o conteúdo e as suas 
propriedades (58 por cento). Uma percentagem 
menor, apenas 33 por cento, associa a cortiça 
à protecção do ambiente e 24 por cento refere 
como sendo o vedante mais caro.

Em relação ao conhecimento sobre a cortiça, 
o estudo revelou que apenas 19 por cento 
dos inquiridos têm um bom conhecimento 
do produto – os homens entre os 45 e 65 
anos são os mais conhecedores e os jovens e 
mulheres entre 18 e 44 anos são os que pos-
suem menos informação. Menos de metade 
dos inquiridos (48 por cento) sabe que a cor-
tiça é extraída do sobreiro sem que a árvore 
seja cortada e apenas 27 por cento refere que 
a extracção protege a árvore e não a danifi-
ca. O desconhecimento sobre o papel que a 
cortiça assume para o ambiente também se 
refelectiu no estudo: apenas 29 por cento 
sabe que a cortiça é o habitat ideal para mui-

80 % dos italianos diz que a cortiça confere
mais valor ao vinho

tas espécies animais; e apenas 20 por cento 
conhece o papel que a cortiça desempenha 
para a protecção do planeta.
No que diz respeito ao facto das rolhas serem 
recicladas, apenas quatro por cento aponta, 
espontaneamente, este valor. No entanto, 
quando questionados directamente sobre o 
assunto, 68 por cento reconhece que o mate-

 Que valores associa à cortiça?

rial é completamente reciclável, mas um terço 
dos inquiridos não está bem informado sobre 
o processo. 
A falta de informação surge, ainda, acerca da 
região italiana que produz mais cortiça: 44 
por cento dos inquiridos indica Sardenha, 
mas entre os mais jovens apenas 20 por cento 
consegue identificar a localidade. 
Quando questionados sobre a procura de in-
formação sobre a cortiça apenas 12 por cento 
se dedicou a faze-lo, sendo a Internet o meio 
utilizado. 
O estudo foi realizado a uma amostra de 503 
consumidores de vinho, com idade entre 18 
e 65 anos.

GRÁFICO 2 - Fonte: AstraRicerche
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MEDIA

Recortes de Imprensa

Bastou juntar três Rolhas e uma tira 
de cortiça para nascer um suporte de 
telemóvel. A marca Minimal Cork de-
senvolveu vários objectos todos em 
cortiça tirando partido das suas carac-
terísticas naturais. O autor é António 
Barreto, arquitecto, que aposta em pe-
ças minimalistas para a sua colecção.

In, Time Out Porto, 01 de Abril de 2014

A cortiça foi utilizada na Moda Lisboa 
como elemento de cenário. Os res-
ponsáveis foram os arquitectos Rita 
Muralha e Raul Santos que à seme-
lhança do que foi feito no Serpentine 
Gallery utilizaram o aglomerado de 
cortiça expandido como piso, revesti-
mento de parede e mobiliário. O pro-
jecto foi desenvolvido em parceria 
com a Corticeira Amorim.

In, Diário de Notícias, 03 de Março de 2014

Cortiça, vinho e chocolate. Pode 
encontrar estes três elementos na 
colecção gourmet, “Wine Chocola-
tes”, embalada num tubo de cortiça 
100% original e português, e com 
chocolates com aromas a vinho, de 
diferentes castas. Pode-se apreciar os 
sabores originais, aromas e texturas 
das melhores castas do mundo, pre-
sos numa casca de chocolate negro 
com 70% de cacau, artesanal, e que 
está envolvido num delicioso e suave 
chocolate de vinho que se derrete na 
boca e vai exaltar todos os sentidos. 
Como acontece nos vinhos, os cho-
colates são datados por ano. Isso sig-
nifica que, dependendo da colheita, 
todos os anos os chocolates também 
são distintos, tornando-os únicos.

In, http://www.cacaodivine.com/
colecoes/wine-chocolate

A Nike lançou uma linha de sapatilhas em cortiça e que podem ser personalizadas. Pode escolher entre 
cortiça natural ou cortiça mais escura, ou ambas e adicionar alguns pormenores com mais cor, como a sola, 
os cordões, entre outros. Pode aceder ao sítio da Nike fazer a sua personalização e encomendar. O valor é 
de 190 dólares.

In, http://store.nike.com/us/en_us/product/air-force-one-low-premium-id-shoe/?piid=36123&pbid=3
72964530#?pbid=372964530

BI-WINE® é um recipiente para colocar uma 
garrafa de vinho e concebida em cortiça. 
A ideia foi de Claudia Courtois, ciclista de 
Bordéus e amante de vinho e o seu amigo 
designer Vincent Poujardieu. O objectivo é 
poder transportar a garrafa de vinho para 
qualquer lugar e de qualquer forma, a pé, de 
bicicleta, de carro, e proteger o recipiente. 

In, http://www.biwine.co/

Transformar as rolhas de cortiça em ani-
mais, robots e outras figuras é o desafio do 
“Corkers” – um kit com elementos que per-
mite dar vida às rolhas usadas. Estes kit´s 
foram desenhados pelo Reddish Studio e 
podem ser comprados por 6€.

In, http://eu.monkeybusiness.co.il/corkers/
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As maças de cortiça que servem para decorar ou colocar lembretes nasceram de uma parceria 
entre Discipline e o designer Lars Beller Fjetland. Podem ser encontradas em dois tons de corti-
ça. O designer já realizou outras peças em cortiça e que podem ser visualizadas no seu sítio em 
www.beller.no/ .

A editor da revista Off Licence News, Rosie 
Davenport, apresentou-se aos convidados 
do evento Drinks Retailing Awards num ves-
tido feito de cortiça.
O vestido foi concebido pelo designer Kevin 
Freeman, fundador da Renaissance Couture, 
e que referiu que: “Foi um material muito in-
teressante para trabalhar. O resultado final é 
uma peça top e digna de passar em qualquer 
passerelle.” 
Para Rosie Davenport, “ter um vestido de 
cortiça neste evento foi a escolha óbvia. Foi 
interessante desafiar as percepções de um 
objecto do dia a dia como a rolha de cortiça 
e transforma-lo em algo diferente.”

A BlackCork – uma marca de mobiliário 
de design contemporâneo produzida 
em aglomerado de cortiça expandida 
pela Sofalca e com direcção artística 
de Toni Grilo – foi lançada na feira Mai-
son & Objet, em Paris. Toni Grilo refere 
que “este foi um projecto muito desa-
fiante e gratificante, que tem vindo a 
dar os seus frutos. É um grande orgu-
lho representar Portugal em mercados 
estrangeiros através de uma marca 
100% portuguesa e ver a aceitação de 
todos aqueles que se cruzam com ela. 
Trabalhar com o aglomerado de corti-
ça expandida permite-nos criar peças 
completamente inovadoras e perfei-
tamente funcionais, graças à versatili-
dade da matéria, e isso verifica-se nas 
propostas da BlackCork.”

Portel promoveu um desfile de moda com 
roupas em cortiça, no Dia Mundial da Flo-
resta. A iniciativa foi da autarquia que levou 
à passerelle as primeiras peças da estilista 
Mónica Gonçalves, autora da marca Grigi. A 
jovem designer usa fio de cortiça e outros 
materiais como o burel para conceber as 
suas peças.

Homeliving é a nova marca que associa 
cortiça à cerâmica. As empresas Arfai e Jo-
mazé são responsáveis por esta iniciativa e 
nas palavras da CEO da Arfai, Carla Moreira, 
“o mercado consome texturas e matérias, 
principalmente de origem natural, e verifi-
ca-se que a cortiça está a ser utilizadas nas 
mais variadas vertentes.”

Uma rolha com chip é a nova invenção da 
Universidade de Aveiro, mais especificamen-
te de Ricardo Gonçalves, aluno de douto-
ramento do departamento de Engenharia 
Electrónica, Telecomunicações e Informática. 
O objectivo é, através de telemóvel ou com-
putador, se receber mais informações sobre 
o tipo de vinho que a cortiça está a vedar. 
Nome, número de série, do lote, e da produ-
ção são alguns dos elementos a que o consu-
midor poderá ter acesso.

In, www.discipline.eu/blog/en/lars-beller-fjetlands-pomme-maya-and-touchwood/

http://www.offlicencenews.co.uk/news/
fullstory.php/aid/13933/Dress_made_out_
of_cork_takes_centre_stage_on_awards_
night.html

In, Abarca, 13 de Março de 2014

In, Diário do Sul, 25 de Março de 2014 In, Jornal de Leiria, 03 de Março de 2014

In, OJE, 18 de Fevereiro de 2014

Tem cortiça e é uma lâmpada led para 
dar luz nas garrafas. Mas não fica por 
aqui, a peça é também uma USB e per-
mite guardar informação. A BottleLight 
foi concebida no Reino Unido e por ser 
adquirida por 12,50€.

In, http://www.suck.uk.com/products/bottle-light/

É um skate e é de cortiça. A peça foi 
concebida na Austrália e custa 290 
dólares.

http://www.archerskateboards.com.au/
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FORMAÇÃO/PROJECTOS

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)
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Cincork forma mais 
24 técnicos para o sector

O Centro de Formação Profissional da In-
dústria de Cortiça (Cincork) promoveu, no 
passado dia 14 de Março, nas suas instala-
ções em Santa Maria de Lamas, uma cerimó-
nia de entrega de 24 Certificados e Diplomas 
de Qualificação a jovens e adultos que fre-
quentaram, com sucesso, cursos de forma-
ção de dupla certificação de Técnico/a de 
Gestão da Produção da Indústria de Cortiça.
Na cerimónia estiveram presentes, entre 
outras individualidades, a vereadora da Edu-
cação da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, Cristina Tenreiro, o presidente da 
APCOR, João Rui Ferreira, o subdelegado Re-
gional Norte do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP), João Sarmento, e 
a presidente do Conselho de Administração 
do Cincork, Amélia Tavares.
Esta parceria entre o IEFP e a APCOR, que está 
prestes a completar 30 anos, foi o ponto de 
referência comum nas intervenções das dife-

rentes entidades, que relembraram a impor-
tância da formação profissional em prol da 
indústria e das suas necessidades.
Refira-se que o Cincork tem sido o principal 
impulsionador do desenvolvimento de qua-
lificações profissionais nesta indústria, facto 
comprovado pela elevada taxa de emprega-
bilidade dos cursos ministrados.
Como exemplificativo deste contexto, pode 
ser apontado o curso de Técnico/a de Gestão 
da Produção da Indústria de Cortiça, e que foi 
desenvolvido nas modalidades de Sistema 
de Aprendizagem e Educação e Formação 
de Adultos, conferindo equivalência ao 12º 
ano de escolaridade e uma qualificação pro-
fissional de nível 4 do Quadro Nacional de 
Qualificações. O curso tem como principal 
objectivo conferir competências para pro-
gramar, coordenar e distribuir as actividades 
das áreas da preparação, da transformação, 
da granulação e da aglomeração de cortiça.

Formandos do Cincork recebem diplomas

Cincork forma 
3400 pessoas
Em 2013, o Cincork conseguiu atingir 3400 for-
mandos em 181 acções, que perfizeram um total 
de volume de formação superior a 217 000 horas. 
O centro desenvolveu a sua actividade formativa 
nas regiões Norte e Alentejo e foi dirigida a jo-
vens e adultos, activos e desempregados.
A concretização desta actividade incidiu sobre 
os diferentes domínios de intervenção relativos 
ao sector da cortiça, designadamente desde o 
montado até ao produto final, complementados 
com uma multiplicidade de áreas relacionadas 
com o processo produtivo, a gestão, a manuten-
ção, a qualidade, a higiene, a segurança e saúde 
no trabalho, a segurança alimentar, a enologia, 
as tecnologias de informação e comunicação, as 
vendas, o trabalho administrativo, entre outras.
Para 2014, o Cincork pretende continuar a refor-
çar a proximidade existente com as empresas do 
sector, dinamizar a procura de soluções formati-
vas inovadoras e flexíveis que respondam às ne-
cessidades manifestadas, elevem as qualificações 
e aumentem a competitividade do sector.
Perspectiva-se, ainda, oferecer os serviços abran-
gidos no âmbito do Centro para a Qualificação e 
Ensino Profissional (CQEP) do Cincork, cuja cria-
ção foi autorizada pelo Despacho nº 1036/2014 
de 22 de Janeiro e que visará apoiar os jovens e 
os adultos na identificação de respostas educati-
vas e formativas adequadas ao seu perfil e às ne-
cessidades do tecido empresarial e desenvolver 
processos de reconhecimento, validação e certi-
ficação de competências (RVCC) profissionais e 
escolares, para adultos.
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Empresas de cortiça plantam árvores para celebrar o Dia 
Mundial da Floresta

Plantar árvores é um 
compromisso com o futuro
A Associação Empresarial de Portugal (AEP), 
em parceria com as entidades promotoras do 
programa Formação PME (Pequenas e Médias 
Empresas), como é o caso da APCOR, promo-
veu uma iniciativa de plantação de árvores, no 
Dia Internacional das Florestas, que decorreu 
a 21 de Março. Das empresas que fazem parte 
do programa gerido pela APCOR, 20 aderiram 
à iniciativa, sendo que o objectivo passou pela 
plantação de árvores em locais simbólicos das 
empresas ou noutros espaços de relevo da re-
gião. A AEP referiu que “esta acção visa sinalizar 
o compromisso das empresas com o futuro e 
contribuir para a florestação do país.”
O Dia Internacional das Florestas foi, ainda, as-
sinalado com a plantação de várias árvores um 
pouco por todo o país. O sobreiro como espécie 
autóctone e símbolo nacional de Portugal foi 
uma das espécies escolhidas.
A iniciativa “Portugal pela Floresta” optou por 
promover um conjunto de iniciativas, incluindo 

a plantação de árvores na Mata Nacional de Val-
verde, Alcácer do Sal – evento que contou com 
a presença do secretário de Estado das Florestas 
e do Desenvolvimento Rural.  
Por sua vez, o Instituto de Conservação da Natu-
reza e das Florestas (ICNF), em articulação com 
a Companhia das Lezírias, promoveu, também, 
actividades que contaram com a presença do 
Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e 
da ministra da Agricultura e do Mar, Assunção 
Cristas. Destaca-se que a Companhia das Lezí-
rias foi designada “Floresta modelo” do Plano Re-
gional de Ordenamento Florestal do Ribatejo e 
tem o seu sistema de gestão florestal certificado 
por uma das principais normas internacionais 
de gestão sustentável da floresta. Registe-se 
que a cortiça é o produto mais vendido pela 
Companhia das Lezírias. De referir, ainda, que o 
ICNF divulgou mais de 25 iniciativas nacionais 
de promoção da floresta. 
O Centro de Formação Profissional da Indústria 

de Cortiça (Cincork) assinalou o dia com a plan-
tação de três sobreiros junto à entrada do edifí-
cio do complexo pedagógico. 
O organismo Terra.Corpo e a Riscos na Paisa-
gem em parceria com a Câmara Municipal de 
Viana do Alentejo celebraram, também, o Dia 
Internacional das Florestas com uma actividade 
de plantação de 285 árvores – sobreiros, azi-
nheiras e carvalhos – provenientes do projecto 
Floresta Comum do ICNF e da Quercus. 
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Portugal pela Floresta

O Governo Português lançou a iniciativa “Por-
tugal pela Floresta” e que visa levar a cabo um 
conjunto de acções para promover e valorizar a 
floresta nacional. 
 “Cerca de dois terços do território nacional é 
ocupado por espaços florestais e no entanto 
só se fala de floresta quando arde. É preciso in-
verter esta percepção negativa e Portugal pela 
Floresta quer criar uma sinergia entre os vários 
actores, congregando todos os esforços institu-
cionais, da sociedade civil, e do sector produtivo 
e industrial de forma a promover e dar visibili-
dade à importância da floresta”, pode ler-se no 
documento de apresentação da iniciativa. 
Os espaços florestais, que incluem para além 
das áreas com povoamentos florestais, as áreas 
de matos e pastagens espontâneas, abrangem 
perto de seis milhões de hectares, cerca de 67 
por cento do território nacional. Destes, cerca 
de três milhões de hectares correspondem a 
povoamentos florestais (35 por cento do terri-
tório nacional), uma das mais elevadas taxas de 

arborização da União Europeia. De registar que, 
segundo o último inventário florestal nacional, 
o sobreiro ocupa o segundo lugar das espécies 
portuguesas e assume 737 mil hectares, repre-
sentado 23 por cento. 
Segunda a iniciativa “a floresta portuguesa é 
maioritariamente detida por proprietários priva-
dos. O Estado detém cerca de dois por cento da 
floresta e as autarquias e comunidades locais os 
remanescentes seis por cento. Estima-se que as 
actividades e os serviços ambientais associados 
representem um valor económico líquido su-
perior a 1.100 milhões de euros. Em concreto, e 
desde 2000, o valor acrescentado deste sector 
representa, em média, 2,1 por cento do PIB na-
cional e, contribui para cerca de dez por cento 
das exportações. Este sector é responsável por 
cerca de 100.000 postos de trabalho.” 
Para alertar para a importância da floresta, o mo-
vimento vai promover iniciativas de reflexão – 
conferências que se pretende serem um fórum 
de debate e reflexão sobre a importância social, 

económica, territorial e ambiental da floresta; e 
iniciativas de sensibilização – através de um ro-
teiro de visitas e acções que incidirá sobre todo 
o território e sobre as várias funções da floresta 
onde será promovido e valorizado o que de me-
lhor se faz no âmbito da floresta em Portugal. 
Além disto irá produzir-se um pequeno livro 
com um retracto vivo da floresta. O objectivo 
deste livro é dar a conhecer de forma simples, 
sistematizada, e apelativa a complexa e dinâmi-
ca realidade florestal portuguesa. Este livro será 
distribuído gratuitamente em todas as iniciati-
vas do Portugal pela Floresta. 
O Portugal pela Floresta criou uma página de 
facebook no início do ano (acessível em ht-
tps://www.facebook.com/pages/Portugal-pela-
-Floresta/542030889225375?fref=ts) e já reco-
lheu mais de 1700 “Likes”. 
Portugal pela Floresta é um esforço colectivo do 
Movimento Eco, do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, e do Ministério da Agri-
cultura e do Mar.

Formandos do Cincork recebem diplomas
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CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE 

Optimizando o seu processo de auditoria com o Bureau Veritas Certification garantirá a melhoria do seu desempenho.
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Península 
ibérica unida 
pelo sobreiro

APCOR 
com assento 
na CIP

“Alcornocales y sector corchero” (“Sobrei-
ros e o sector da Cortiça”) é o título de uma 
conferência internacional que decorreu nos 
dias 22 e 23 de Janeiro, em Madrid. O evento 
foi organizado pela Fundación Biodiversidad, 
do Ministério da Agricultura Alimentação e 
Meio Ambiente espanhol. 
A conferência contou com a presença da Mi-
nistra da Agricultura e do Mar de Portugal, e 
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de Espa-
nha, possibilitando, assim, a representação 
institucional dos dois principais países da 
fileira da cortiça.
A APCOR assegurou a presença, com a par-
ticipação do seu presidente, João Rui Ferrei-
ra, no painel os sobreiros no mundo, com 
uma perspectiva do montado português. 
O montado que hoje temos e o montado 
que se deseja ter no futuro, com a exposi-
ção de algumas medidas e práticas que po-

A APCOR faz parte dos órgãos sociais da Con-
federação Empresarial de Portugal para o trié-
nio 2014-2016. O presidente da APCOR, João 
Rui Ferreira, assume o lugar de vice-presidente 
do Conselho Geral, juntamente com outros 
presidentes e figuras do mundo associativo 
português.
No discurso da tomada de posse, o presidente 
da CIP, António Saraiva, lembrou que a “a CIP 
está ao serviço do desenvolvimento económi-
co e social do nosso País, de modo a contribuir 
para a ultrapassagem das dificuldades e dos 
bloqueamentos que têm vindo a condicionar a 
evolução da economia portuguesa.” Acrescen-
tando, ainda, que “este compromisso assenta 
numa visão para a CIP: ser a confederação em-
presarial mais representativa a nível nacional, 
uma estrutura associativa patronal forte, ho-
mogénea e abrangente que possa defender 
mais eficazmente os interesses das empresas 
portuguesas.”

dem contribuir para a obtenção de mais e 
melhor cortiça, são alguns dos temas que 
serão expostos na comunicação. A evolução 
do montado de sobro em Portugal, a produ-
ção da cortiça, os preços e custos inerentes 
a esta actividade, assim como os problemas 
com que o montado se debate e algumas 
possíveis soluções que podem ser levadas 
a cabo pela fileira, mas também pelos or-
ganismos públicos, são outras das ideias a 
abordar.
O programa do evento estendeu-se, ainda, 
a temas como “Análise socioeconómico do 
sector da cortiça e a sua indústria”, “Iniciativas 
inovadoras”, “Silvicultura, gestão e certifica-
ção dos sobreiros”, “Principais ameaças para 
a correcta manutenção e gestão do ecos-
sistema” e “Avanços científicos e resultados 
inovadores”. 
Mais informações podem ser obtidas em 
www.alcornocalesysectorcorchero.com/. 

Formandos do Cincork recebem diplomas





APONTAMENTOS DA HISTÓRIA

Portugal mantém relações comerciais de 
exportação de cortiça com a Rússia desde há 
alguns séculos. Segundo Bernardo (1948, pp. 
28-29) de 1797 a 1831 haviam sido exporta-
das para a Rússia cerca de 1.668.500 quilos 
de cortiça “em prancha”, e aproximadamente 
2.432.208 unidades de rolhas. Neste período 
aqueles números representariam para a cor-
tiça “em prancha” cerca de 4,50% do total na-
cional, sendo “em obra” um valor a rondar os 
16,60% do total de exportações do género.
Durante sessão parlamentar de 28 de Janeiro 
de 1896, o então deputado Luís de Soveral 
anuncia que a convenção comercial concluí-
da a 9 de Julho de 1895, assinada pelo então 
Ministro dos Negócios Estrangeiros Carlos 
Lobo d’Avila, por Portugal, e Dimitri Schévitch, 
por parte do Império Russo, iria ser submetida 
à aprovação através do projeto de lei n.º3-A. 
Refere que, segundo as estatísticas dos 5 anos 
anteriores orçava em cerca de 1.000.000$000 
de réis a média anual de importações e expor-
tações do reino de Portugal com o império 
moscovita. Faz referência para uma tendên-
cia de aumento na exportação da cortiça em 
bruto ou em pranchas, mencionando para o 
efeito o valor de 620.700$000 réis obtidos du-
rante o ano de 1893. Esta curva ascendente, 
na opinião daquele orador, havia sido incre-
mentada pela redução dos direitos de entrada 
da cortiça em terras russas, tendo a seguinte 
configuração segundo a Pauta russa de 11 de 
Junho de 1891: a cortiça em bruto a pagava 
cerca de 10 copeks por cada poud (cerca de 
16 quilos), a cortiça “meio laborada“ em pran-
chas, em cubos, em outros géneros pagaria 
pela mesma unidade 1 rublo e 60 copeks e, 
finalmente, a cortiça em obra seria na mesma 
unidade tributada 2 rublos e 40 copeks. 
Volvido um mês, é destacada pelo deputado 
Melo e Sousa alguma agitação por parte de 
operários corticeiros, perturbados pelo facto 
de a designação de “pranchas” estar incluída na 
segunda rubrica de tributação da pauta russa, 
significando esta condição um aumento dos 
direitos sobre aquele produto. Respondeu-lhe 
o eleito Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Luís de Soveral, afirmando que o próprio ha-
via sido contactado quer por vários daqueles 
operários para prestar esclarecimento acerca 
do assunto, quer por parte do Governo russo 
que reiterava que a cortiça continuaria a ser 
exportada nas mesmas condições em que ti-
nha sido até à data. Neste sentido o projeto de 
lei n.º29, respeitante à “convenção commercial 
e de navegação assignada entre Portugal e a 
Russia em 9 de julho de 1895” é aprovado.

O mercado russo - a 
Convenção Comercial de 9 de Julho de 1895

Depois deste ato, Luís de Castro intervém re-
ferindo que Portugal estaria a dar mais vanta-
gens à Rússia, do que esta em sentido inverso. 
Comprova a sua afirmação com o exemplo 
da exportação corticeira em obra, que consi-
derava ter um direito quase proibitivo. Para o 
efeito, apresenta os seguintes cálculos: “O di-
reito que a Russia nos offerece para a cortiça 
em rolhas é de 135 réis em cada kilograma, 
approximadamente, o qual, acrescido com o 
frete e mais despezas, excede, pelo menos, a 
55 por cento do valor médio das nossas rolhas 
(300 réis por kg).” (Sessão de 20 de Março de 
1896, p. 740).

equivalente a 4.160 quilos. Menciona ainda, 
não referindo datas para o efeito, que a ex-
portação portuguesa para a Rússia, relativa à 
cortiça em bruto, ultrapassava os 23.000.000 
quilos. Por conseguinte, conclui que quer so-
bre a cortiça em bruto ou em pranchas, quer 
sobre a cortiça em obra, tinha este convénio 
ficado aquém das suas expetativas, apelidan-
do-o mesmo de “ocioso”. Era tempo de reagir. 
A crise havia chegado a diversos setores da 
economia portuguesa, não poupando a ex-
ploração florestal. A Rússia tinha conseguido 
com este acordo, na leitura de Luís de Castro, 
“abatimentos em doze ou treze mercadorias” 
importantes na base comercial portuguesa, 
apontando ainda que Portugal havia dado 
tratamento de nação favorecida a 42 géne-
ros russos, contra 17 apenas do lado oposto. 
Responde-lhe o deputado Cabral Moncada, 
sustentando que em relação à cortiça, a redu-
ção efetuada era suficiente para as pretensões 
económicas do setor. Acrescenta que se não 
fosse este o sentido da evolução da produção 
corticeira, abonaria o facto de o acordo alcan-
çado ter um período de experiência de 5 anos, 
podendo ser denunciado em 12 meses antes 
da aspiração da data limite Apesar deste es-
grimir de argumentos o novo Tratado iria ser 
aprovado em dois artigos naquelas condições.
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“Sobreiro ladeado por pilhas de cortiça”. José Neiva, 
Arquivo Junta Nacional da Cortiça.

Era, portanto, um preço incomportável para 
os industriais portugueses. Lança as mesmas 
críticas em relação à cortiça “meio trabalhada”, 
demonstrando que o direito aplicado pela 
Rússia rondaria os 85 réis por quilo, sendo adi-
cionados mais 6,6 réis pela mesma quantida-
de, acrescidos de despesas. Segundo os seus 
cálculos, a cortiça detinha um valor médio 
de 185 réis por quilo, significando assim um 
aumento em cerca de 5%. Luís de Castro faz 
menção ao rebaixamento de 20% nos direi-
tos sobre a cortiça em bruto, apontando que, 
apesar de esta ter sofrido uma redução, não 
representaria favor algum ao setor produtor 
nacional. Menciona ainda que era a cortiça o 
produto de maior exportação nacional para 
aquele país, significando um valor de 284 
contos de réis. Das estatísticas, retira alguns 
números. Entre eles, é referido que a Rússia 
importava cerca de 340.000 pouds, o equiva-
lente a 374 vezes 16 quilos em bruto ou em 
prancha, isto é 5.440.000 quilos. Ao passo que 
a cortiça em obra resultaria de 260 pouds, o 
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ASSOCIADOS

“Cartão-de-visita do empreendedorismo 
do Grupo é a I&D”

O Grupo Cork Supply foi criado em 1981, na 
Califórnia, EUA, por Jochen Michalski, e comer-
cializava rolhas naturais importadas de fábricas 
portuguesas com destino às adegas e caves da-
quela região norte-americana. O Grupo evoluiu, 
possuindo, actualmente, empresas nos EUA, 
Austrália, África do Sul e Argentina.
Em 1995, o Grupo fundou a Cork Supply Portu-
gal (CSP) numa estratégia de integração vertical. 
Esta empresa está sediada em São Paio de Olei-
ros e, atualmente, emprega 165 colaboradores, 
dos quais 12 por cento dedicam-se às activida-
des de investigação e controlo de qualidade. 
“Em Portugal, o Grupo conta com três unida-
des, a saber: unidade de produção – dedicada 
à produção de rolhas naturais que são exporta-
das para todo o mundo e com uma capacidade 
de produção de 700 milhões de rolhas por ano; 
unidade de finalização – dedicada à marcação, 
tratamento de superfície, embalamento e con-
trolo da qualidade de todas as rolhas enviadas 
para as adegas de toda a Europa e com uma 
capacidade de produção instalada para 150 mi-
lhões de rolhas acabadas por ano; e, por último, 
unidade de preparação – que foi alvo de uma 
reformulação recente e está apta para preparar 
a cortiça proveniente dos produtores florestais 
no seu estado cru, recorrendo à mais moderna 
tecnologia para o processo de cozedura”, expli-
ca Isabel Allegro, administradora da CSP.
A empresa produz e comercializa rolhas de cor-
tiça para países de todo o mundo, nomeada-
mente para: EUA, Austrália, Argentina, África do 
Sul, Europa, Israel, Países de Leste, entre outros.
No início da actividade da CSP, em 1995, a es-
tratégia da empresa era produzir e comerciali-
zar para empresas do Grupo. Mas, a partir da 
década passada começa a desenvolver-se nos 
mercados Europeus alargando a sua rede co-
mercial diretamente às caves na Europa. “Pa-
ralelamente, por esta altura, tornou-se claro a 
importância da verticalização do Grupo e, no 
encalce deste objectivo, começamos a com-
prar matéria-prima, indo directamente à flores-
ta”, conta Isabel Allegro.
E continua: “o forte crescimento nestes novos 
mercados e a necessidade de modernizar e op-
timizar a produção levaram à decisão de cons-
truir uma nova fábrica, que foi inaugurada em 
2008, com uma capacidade instalada de 700 
milhões de rolhas anuais.” 

Para além dos investimentos na optimização da 
qualidade dos vedantes e da expansão pelos 
cinco continentes, a história do Grupo Cork Su-
pply é, também, marcada pela inovação. “O car-
tão-de-visita do empreendedorismo do Grupo 
é sem dúvida a I&D, sendo um dos exemplos 
a tecnologia Innocork®. Trata-se de um proces-
so patenteado, desenvolvido pelo Grupo Cork 
Supply e pelo Instituto Superior Técnico de 
Lisboa, e que reduz de forma significativa aro-
mas potencialmente ofensivos, tal como o Tri-
cloroanisol (TCA)”, refere a administradora. Este 
processo foi apresentado, no final de 2007, na 
feira de vinhos SITEVI, em Montepellier, França, 
e recebeu o Prémio de Prata de Inovação. 
Para além da I&D, a Cork Supply apostou no 
Systecode – sistema de certificação das em-
presas mediante o Código Internacional das 
Práticas Rolheiras (CIPR) desde o primeiro ano 
de implementação, estando, nos dias de hoje, 
certificado pelo Systecode Premium. 
Isabel Allegro aponta como principais bene-
fícios do sistema: “a existência de um código 
internacional de boas práticas produtivas de 
rolhas de cortiça permite “orientar” de forma 
adequada e equitativa os vários intervenientes 
sectoriais; a participação activa das empresas, 
em particular as de referência, contribui para o 
reforço da credibilidade do sector a nível inter-
nacional; é uma ferramenta de informação para 
o cliente/utilizador, proporcionando elemen-
tos para definição de especificações técnicas.” 
Outras duas notas da administradora vão para 
“o facto da certificação ser dada por um orga-
nismo auditor com credibilidade e o dinamis-
mo inerente ao próprio documento, o qual é 

evidenciado pelas várias revisões já realizadas 
tendo em mente a contínua aproximação ao 
estado da arte.”

Comunicação ajudou no 
combate à propaganda

A Cork Supply como associada da APCOR apon-
ta os projectos de comunicação desenvolvidos 
no seio da associação como um marco funda-
mental. “O Projeto InterCork I e InterCork II são, 
sem dúvida, uma resposta à propaganda nega-
tiva sobre a rolha natural em mercados de vital 
importância para o sector”, refere Isabel Allegro.
A administradora aponta, ainda, outros ser-
viços: “toda a informação jurídica que nos é 
enviada regularmente; o apoio da APCOR na 
celebração de protocolos com diversas enti-
dades com o intuito da obtenção de melhores 
condições e serviços; a representação do sector 
perante entidades oficiais; e a elaboração de 
estatísticas sectoriais.”
A nível sectorial, e de modo a tornar o sector 
mais competitivo, Isabel Allegro aponta algu-
mas medidas: “maior controlo no custo e qua-
lidade da matéria-prima; nova plantação de 
sobreiros e numa escala maior do que se tem 
feito; investir na investigação científica para 
acelerar o crescimento da cortiça; a criação de 
um Código de Boas Práticas para a Floresta e 
com resultados públicos e directamente rela-
cionados com os preços; actuar vivamente na 
floresta de modo a melhorar para o futuro a 
qualidade da matéria-prima; e, por fim, estatís-
ticas do sector actualizadas e credíveis.”
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Isabel Allegro, administradora da Cork Supply Portugal

12% dos colaboradores dedica-se à qualidade CSP produz 700 milhões rolhas/ano



Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa 
APCOR / ONS 

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

•  Assegurar a presença nas reuniões a nível internacional (Grupos ISO/TC 87, CEN/TC 88 
e CEN/TC 99) dos técnicos portugueses nomeados para acompanhar as actividades 
desenvolvidas e a desenvolver;

• Envio ao IPQ do Programa de Normalização para 2014;
•  Preparação da reunião/sessão de trabalho com o IPQ e os coordenadores das 

Subcomissões do Grupo ISO TC 87;
•  Divulgação aos vogais da Newsletter do IPQ, que recolhe informação sobre a 

actividade normativa;
•  Reunião dia 18 de Março de 2014 - com os vogais da SC 14, para eleição de um novo 

coordenador dessa subcomissão dos revestimentos.

•  Elaboração 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;

•  Assegurar a presença nas reuniões a nível internacional (Grupos ISO/TC 87, CEN/
TC 88 e CEN/TC 99) dos técnicos portugueses nomeados para acompanhar as 
actividades desenvolvidas;

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

•  Agendamento de reuniões para analisar e validar os textos, com vista ao conteúdo 
para publicação do «Guia de Normalização»;

• Elaboração de procedimentos para ‘Gestão da ONS’;
•  05 de Maio de 2014: reunião com os coordenadores das SC 12 e SC13 e o ‘convenor’ 

do GT 10 (dar seguimento às questões abordadas na última reunião) para preparar 
as reuniões dos grupos da ISO TC 87 e reunião plenária de 22 de Maio de 2014, a 
realizar no IPQ.

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;
• Preparação do próximo pedido de reembolso;
• Inscrição de mais 4 empresas aderentes ao projecto FPME;
• Visita às mesmas pelo responsável do projecto.

•  Continuação da inserção de dados das empresas no NetPME e SIIFSE, tendo em vista 
a preparação do próximo pedido de reembolso;

• Continuação das intervenções de Consultoria 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 e do Relatório Intermédio de 

Execução

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

• Lançamento do projecto;
• Visita de trabalho das agências de comunicação ao sector;
• Inicio das actividades em vários mercados;
•  Embaixadores: Carlo Cracco (Itália); Carlos Cabral (Brasil); Eva Brenner (Alemanha);
•  Feiras e eventos: Domotex e Prowein (Alemanha); Unified Wine and Grape 

Symposium e BevMov (EUA), Chinese Wine Summit (China); French Wine Days 
(Dinamarca) e Vinitaly (Itália);

• Realização de estudos de preferência do consumidor (Itália e França); 
• Lançamento de concursos nos mercados França, China, Dinamarca e EUA; 
• Lançamento de novos sítios e reformulação de outros já online;
• Realização de diversos vídeos com líderes de opinião no mercado italiano.

 • Continuação das actividades;
• Participação na Exponis Brasil;
• Visitas de líderes de opinião a Portugal; 
•  Celebração do Dia da Terra “Earth day” com a plantação de sobreiros em Melgaço 

por cada “Like” na página do facebook do 100percentcork (EUA); 
• Realização de estudo de preferência do consumidor na China;
•  Lançamento dos primeiros suportes de informação: Booklet e Brochura Ambiente;
•  Criação de uma aplicação de “Realidade Aumentada” sobre o sector da cortiça no 

mercado francês.

Cork 
2013/2014

·  Aquisição de Informação; 
·  Publicação do Boletim Estatístico 2013;
·  Realização da Gala da Cortiça 2013;
·  Publicações Diário Económico;
·  Participação CELiège.

·  Reformulação do sitio www.apcor.pt .
·  Continuação das actividades.
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InterCork

Um “Like” por um sobreiro
A campanha de promoção da cortiça nos EUA, que está a 
ser desenvolvida pela APCOR, lançou no Dia da Terra (22 de 
Abril) uma iniciativa que visa a plantação de sobreiros em Mel-
gaço. A campanha global 100% Cork (www.100percentcork.
org) visa alertar para os benefícios ambientais da cortiça e 
por cada “like” na página do Facebook (https://www.face-
book.com/100PercentCork) ou novo seguidor na página 
do Instagram (http://instagram.com/100percentcork#) será 
plantado um sobreiro em Melgaço, no norte de Portugal. A 
iniciativa espera atingir 500 novos sobreiros. A Quercus e o 
projecto Green Cork juntaram-se a esta iniciativa e fizeram a 
plantação das árvores no fim-de-semana de 25 a 27 de Abril. 
As restantes árvores serão plantadas em Outubro, durante a 
época normal de plantação. 
Na página do Facebook são, ainda, propostas algumas ac-
ções para celebrar este evento, a saber: contactar a sua cave 
preferida e agradecer-lhe por usar a rolha de cortiça e se não 
usar incentiva-la a mudar para a cortiça; reciclar as rolhas de 
cortiça na BevMov – cadeia de lojas especializadas em be-

bidas (só em 2013 foram recolhidas 530 mil rolhas) ou ou-
tros centros de reciclagem; realizar petições para defender 
a aquisição de vinhos apenas com rolha de cortiça; disfrutar 
da natureza e do meio ambiente; e encontrar actividades e 
acções que permitam reduzir a sua pegada de carbono.
“Estamos muito entusiasmados por participar com o 
100%Cork nesta importante iniciativa lançada no Dia da 
Terra”, afirmou Paulo Magalhães, coordenador do Green 
Cork e da Quercus. “Cada árvore autóctone plantada, como 
o sobreiro, é um contributo importante para a ecologia e 
um passo fundamental para sustentar o futuro”, reforçou. 
“Esta campanha é uma oportunidade única para os 
norte-americanos ajudarem a preservar as florestas de 
sobro, via as redes sociais”, refere João Rui Ferreira, pre-
sidente da APCOR. “Preservar os montados irá permitir-
-nos elaborar rolhas de cortiça e outros produtos e assim 
contribuir para a sustentabilidade do ambiente e dos 
ecossistemas, já que estamos a falar de produtos 100% 
naturais e recicláveis”, explicou.
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