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Assoc iação Por tuguesa  da  Cor t iça
APCORNOTÍCIAS

“Interprofissionalismo na Fileira da Cortiça: 
modelo de futuro” foi o título do seminário 
que a Associação Interprofissional da 
Fileira da Cortiça (Filcork) promoveu com 
o objectivo de fazer um balanço do sector 
da cortiça e lançar caminhos para o futuro 
da fileira.
| p. 7

Filcork promoveu 
seminário para a Fileira

As Contas Económicas da Silvicultura de 
2011 relevam que o Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) da Silvicultura aumentou, 
registando uma variação de 2,9 por 
cento em volume e de 5,8 por cento 
em termos nominais, em relação ao ano 
anterior. A cortiça representa 34 por 
cento.
| p. 8

Cortiça contribui para o 
aumento da produção silvícola

As exportações portuguesas de cortiça 
no 1º semestre de 2013 aumentaram 0,5 
por cento face a 2012, como divulgou o 
Instituto Nacional de Estatísticas. Estes 
dados provisórios demostram que o valor 
foi de 443,9 milhões de euros mais 2,4 
milhões de euros do que em 2012.
| p. 9

Cortiça com exportações 
moderadas

| p. 2, 3, 4 e 5

Gala Anual da Cortiça prestou 
homenagem a diversas 
personalidades
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Feiras de Vinho

Feiras de Materiais de Construção

Feira Data Local Web-site

New England 
Home Show 

1 a 3 de 
Novembro

EUA www.newenglandhomeshows.
com/

Batimat 4 a 8 de 
Novembro 
de 2013

França www.batimat.com/

Saudi Build 4 a 7 de 
Novembro

Arábia 
Saudita

www.saudibuild-expo.com/

The Big 5 Show 25 a 28 de 
Novembro

Arábia 
Saudita

www.thebig5.ae/

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

I Congreso 
Ibérico de la 
Dehesa y el 
Montado

6 e 7 de 
Novembro 

Institución 
Ferial de 
Badajoz 
(IFEBA), 
Espanha

http://riteca.eu/pages/
congreso_dehesa

Vinhos que 
salvam árvores

11 de 
Novembro 

Centro de 
Congressos 
de
Lisboa

www.wwf.pt 
mbarata@wwfmedpo.org

Feira Data Local Web-site

International 
Wine & Spirits 
Fair

07 a 09 de 
Novembro China www.hktdc.com/fair/

hkwinefair-en/

Forum Vini 08 a 10 de 
Novembro Alemanha www.forum-vini.de/en/

ViniSud Asia 10 a 12 de 
Novembro China www.wwm-asia.com/

Simei/Enovitis 12 a 16 de 
Novembro Itália www.simei.it/it/ 

www.enovitis.it/en/

Salons de Vins 
de France

15 a 17 de 
Novembro França www.salon-vindefrance.com/
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EDITORIAL

A cortiça é parte da solução!

Pelo quarto ano consecutivo, levamos a cabo a realização da Gala Anual da Cortiça. Desta 
vez em Évora, cidade magnífica, património da humanidade, em pleno Alentejo, junto da 
floresta e do montado, que tanto significa e a quem tanto deve a nossa fileira. É também 
no Alentejo, como em poucas regiões do mundo, que a relação entre o vinho e a cortiça é 
tão próxima, tão orgânica e tão cultural. 
Pelo quarto ano consecutivo cumprimos o objectivo inicialmente definido para a Gala 
- criar um momento de confraternização do sector e reconhecer as instituições e persona-
lidades que mais se tenham destacado na utilização e valorização da cortiça.
Uma palavra de felicitação a todos os galardoados, agradecendo-lhes de forma calorosa 
e sentida, terem reconhecido na cortiça uma fonte de inspiração. Do mesmo modo, de-
vemos reconhecer o trabalho de muitos outros que não tendo sido identificados na Gala, 
têm dado provas de muito trabalho em prol da valorização do sector.
Na Gala falou-se de esperança num mundo de dificuldades! Foi reconhecida a difícil si-
tuação económica e social que se vive em Portugal e, consequentemente, a necessidade 
de não podermos desperdiçar nada do nosso capital natural, de valor acrescentado das 
nossas exportações, de empregos que se geram nas populações mais rurais e, como todos 
sabemos, numa visão de longo prazo temos a obrigação de olhar para a floresta portugue-
sa como uma fonte de riqueza, de emprego e de geração de valor. 
Após um triénio de forte crescimento das nossas exportações, sentimos que estamos a 
viver uma nova fase de viragem. Devemos estar conscientes que o mercado e os nos-
sos concorrentes estão mais competitivos, mais agressivos e não há margem para errar. 
Devemos, por isso, continuar a estimular a inovação, a busca de novas aplicações, novos 
processos e novos produtos.
Face as dificuldades deve prevalecer o princípio de que nada está feito, tudo está por fazer, 
só assim continuaremos a melhorar. 
A cortiça é parte da solução! Pela sua performance, competitividade e características úni-
cas, terá sempre e cada vez mais, lugar na casa de todos os homens e mulheres deste 
mundo.  
É responsabilidade de todos os que actuamos no sector, estarmos mais unidos, mais coe-
sos, defendendo o que é nosso, para tornar esta fileira cada vez mais competitiva.

A Direcção



CAPA

A APCOR promoveu a 4ª Gala Anual da Corti-
ça. Este evento, que se repetiu pelo quarto ano 
consecutivo, teve lugar no Convento do Espi-
nheiro, em Évora, e pretendeu valorizar e reco-
nhecer a excelência de personalidades e/ou en-
tidades que, nos últimos anos, se destacaram e 
contribuíram para a promoção, desenvolvimen-
to e crescimento do sector e da fileira da cortiça.
A APCOR elegeu sete categorias de Prémios que 
distinguiram diferentes áreas do saber: inova-
ção, conhecimento, informação, floresta, reve-
lação, rolha de cortiça e mérito (ver Pág. 4 e 5). 
Para o Secretário de Estado das Florestas e De-
senvolvimento Rural, Francisco Gomes da Silva, 
que deu início à cerimónia de entrega dos pré-
mios, “esta Gala tornou-se já um marco incon-
tornável do ano corticeiro nacional”. Depois de 
reconhecer a importância da fileira da cortiça 
tanto em termos económicos como ambientais 
e sociais, o Secretário de Estado referiu alguns 
dos grandes desafios que se colocam ao sector 
nos próximos anos, e qual o contributo que o 
Estado está empenhado em dar para que eles 

sejam ultrapassados com sucesso: “A sanidade 
e declínio do montado, a inovação em matéria 
de gestão de montados, o fortalecimento da or-
ganização da fileira interprofissional, o aumento 
da produtividade dos montados e da qualidade 
da matéria-prima, aliados à preocupação com 
a valorização dos serviços dos ecossistemas de 
montado são pontos que procuraremos manter 
na ordem do dia”.
Para o presidente da APCOR, João Rui Ferreira, “este 
foi mais um momento de prestígio e de orgulho, 
uma vez que tivemos a oportunidade de enalte-
cer sete figuras e entidades de renome nacional e 
internacional.” “É pois mais uma iniciativa que ele-
va a cortiça aos mais altos padrões de qualidade e 
que pretende ser também um incentivo para que 
as entidades externas ao sector e nas mais diversas 
áreas continuem a promover e a divulgar a corti-
ça, a investigar e a informar sobre este produto ini-
gualável.” E terminou: “para o ano iremos continuar 
a homenagear quem muito fez, quem muito faz 
e quem muito fará por algo que é parte do nosso 
desígnio nacional”.

O evento contou com uma forte adesão dos as-
sociados da APCOR e de entidades externas ao 
sector, num total de mais de 200 pessoas. Para o 
presidente da APCOR, “a forte participação dos 
associados revela um espírito de cooperação e 
coesão na indústria da cortiça, factor que consi-
dero decisivo para encarar o futuro”.
O júri da Gala foi constituído pelo presidente da 
APCOR, João Rui Ferreira, por Helena Pereira, ex-
-Reitora da Universidade Técnica de Lisboa e pro-
fessora do Instituto Superior de Agronomia (ISA), 
e Armando Sevinate Pinto, actual assessor do Pre-
sidente da República e ex-ministro da agricultura. 
O evento teve o apoio principal da LeasePlan - 
Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipa-
mentos Unipessoal, Lda. – e, ainda, o apoio de 
Aon Portugal – Corretores de Seguros, S.A.; Bu-
reau Veritas; e NextiraOne Portugal – Soluções e 
Serviços Integrados de Comunicações, S.A.
Toda a informação sobre a gala, desde fotogra-
fias, vídeos, informação sobre os homenagea-
dos está disponível em http://www.apcor.pt/4-
-edicao-gala-anual-cortica.htm .

João Rui Ferreira e Francisco Gomes da Silva

Oito homenageados da noite, com secretário de Estado e presidente da APCOR
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Sete prémios pelo 
reconhecimento do 
trabalho em prol da cortiça

4ª Edição de Gala Anual com forte adesão



GALA ANUAL DA CORTIÇA

Ricardo Sousa, professor do Departamento de Engenharia 
Mecânica (DEM) da Universidade de Aveiro (UA), pela aplicação da 
cortiça, em substituição do esferovite, em capacetes anti-choque.
A equipa de Ricardo Sousa verificou que, teste após teste, a 
cortiça tem maior capacidade para absorver o impacto do 
que o esferovite – material usado pela maioria dos fabricantes 
mundiais de capacete – prevenindo danos de maior dimensão 
ao motociclista. Os investigadores da UA querem levar o produto 
ao mercado desportivo de alta competição onde a segurança e o 
risco têm de andar de mãos dadas.
Motociclismo, Fórmula 1, competições automobilísticas, ciclismo 
e hipismo são alguns dos desportos onde o capacete da UA 
pode vir a ser utilizado. A cabeça dos militares pode igualmente 
beneficiar da investigação do DEM. 
Na calha está já uma empresa nacional fabricante de capacetes 
que se prepara para fazer os primeiros protótipos industriais com 
o novo revestimento.

Systecode - Sistema de Acreditação das Empresas mediante o 
Código Internacional das Práticas Rolheiras -, pela implementação 
na indústria de um sistema de qualidade na produção das rolhas, 
prémio atribuído à C.E.Liège – Confederação Europeia da Cortiça.
Criado em 2000 para elevar a qualidade da indústria de cortiça, 
este sistema tem permitido, ano após ano, a implementação 
de boas práticas no sector rolheiro. É um sistema internacional, 
gerido de forma independente, mas reconhecido como um 
marco na história da indústria. Este ano 345 empresas em todo o 
mundo seguiram este código de bem-fazer, sendo que 265 dessas 
empresas são portuguesas.  
Toda a investigação que esteve na base da criação deste sistema 
permitiu conhecer os problemas do sector e propor medidas 
eficazes para a sua resolução. 
É um sistema evolutivo, que tem melhorado progressivamente, 
tendo em vista a uniformidade de critérios na fabricação de 
rolhas, a motivação das empresas para as políticas de qualidade 
do seu produto e serviço, a prevenção do problema do TCA e, 
ainda, a rastreabilidade do produto.

Maria Augusta Casaca, jornalista da TSF, pela sua reportagem “O 
País da Cortiça”.
Em 1981 ingressou no curso de Comunicação Social da 
Universidade Nova de Lisboa que concluiu em 1985. Nesse 
mesmo ano iniciou a sua carreira profissional como estagiária 
da redacção de Faro da Radio Difusão Portuguesa (RDP) onde se 
manteve até finais de 1988. 
Entre 1990-1992, na sequência da expansão das rádios locais, 
tornou-se jornalista da Rádio Solar, desempenhando funções de 
editora de noticiários. 
Em 1993, passou a integrar a redacção de Faro da TSF – Rádio 
Notícias, onde ainda hoje se mantém. 
Em anos recentes tem-se destacado na elaboração de Grandes 
Reportagens para TSF, tendo-lhe sido atribuídos diversos Prémios 
e Galardões. Em Março de 2013 é atribuida a menção honrosa 
do prémio Pinus - jornalismo florestal à reportagem “O País da 
Cortiça”.
Em Junho de 2013 recebe Menção honrosa do Prémio AMI- 
Jornalismo contra a Indiferença pela reportagem “ Vidas de 
Solidão”.
Está nomeada para o prémio de de Jornalismo de 2013 “Direitos 
humanos e Integração”, da Unesco, também com a reportagem 
“Vidas de solidão.”

Fundação João Lopes Fernandes, pelos trabalhos de 
investigação e de promoção que tem desenvolvido em prol do 
sobreiro.
O sobreiro e o montado são o foco desta fundação. Criada 
em 2003, tem por objectivo a investigação e experimentação 
suberícola, contribuindo, assim, para o melhoramento dos 
agro-sistemas de sobreiro, das suas técnicas de exploração e da 
qualidade da cortiça.
Tem desenvolvido projectos de vária ordem, como, por exemplo, 
o documentário “Três Pessoas e um Sobreiro – João Lopes 
Fernandes, Joaquim Vieira Natividade e António Sardinha 
d’Oliveira” e estudos para o melhoramento do montado na região 
de Montargil. 
Organiza diversas iniciativas para a promoção do sobreiro, como 
seminários, visitas de estudo, produção e apoio a publicações 
sobre a temática. 
Em 2008 recebeu o Prémio D. Leonor Lopes Fernandes Vieira 
Lopes destinado a galardoar autores de trabalhos inéditos e com 
aplicação prática no domínio da subericultura. Dois anos depois, 
apoiou a APCOR na realização das filmagens do vídeo “Cortiça, 
Cultura, Natureza, Futuro”.
No corrente ano, um dos sobreiros seleccionados para integrar 
o projecto GENOSUBER (que pretende descobrir o ADN do 
sobreiro) está situado na Herdade que faz parte desta fundação. 
A qualidade da sua cortiça e o estado exemplar da espécie foram 
alguns dos critérios.

Noticias APCOR - O que representa para si esta homenagem da APCOR?
Ricardo Sousa - A homenagem é muito honrosa, representa um reconhecimento pelo 
trabalho já feito, mas acima de tudo demonstra as expectativas da indústria corticeira 
sobre o futuro e o potencial da investigação nesta área.
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça? 
Mais que orientações ou conselhos, o que desejo é que a APCOR continue o caminho 
que está a traçar. De facto, é evidente a aposta em novos produtos e aplicações para a 
cortiça. Os prémios dão visibilidade a novas e ideias e promovem a cooperação entre a 
academia e a indústria. A APCOR é liderada por pessoas dinâmicas e inteligentes, que 
com certeza irão deixar uma marca de avanço tecnológico no sector.
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
Sem dúvida. Quanto mais estudo a cortiça, mais potencial é descoberto. Espero a médio 
prazo retribuir este prémio com mais inovação e aplicações. Neste momento, o grupo 
Grids do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação tem já algumas ideias em estudo e 
alunos a desenvolver teses na área.

Notícias APCOR - O que representa para si esta homenagem da APCOR?
Enric Vigas - Como presidente da CELiège este galardão significa o reconhecimento do 
Systecode para as empresas portuguesas e dos restantes países aderentes aos sistema.
É o reconhecimento pelos anos de trabalho em prol do sector. É o reconhecimento do 
trabalho efectuado pelas empresas em prol da melhoria das condições de trabalho e, 
consequentemente, em prol da melhoria da qualidade do produto rolha de cortiça.  
O Systecode é um marco incontestável da indústria da cortiça na última década. A 
imagem externa do sector, sobretudo junto dos mercados de vinho, está intimamente 
associada aos efeitos potenciados por este sistema de qualidade sectorial. 
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
No sector da cortiça nada está feito, tudo está por fazer. Melhoramos a muitos níveis, 
mas ao nível das mentalidades ainda temos de evoluir dia após dia, para que possamos 
garantir o nosso futuro.
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
A título pessoal tenho muitos projectos e a cortiça está incluída em muitos deles.

Notícias APCOR - O que representa para si esta homenagem da APCOR?
Maria Augusta Casaca - Esta distinção que a APCOR me decidiu atribuir é, acima de tudo, 
um incentivo para continuar a tentar fazer todos os dias o melhor trabalho possível como 
jornalista. É também uma forma de contribuir para que outros colegas de profissão 
possam olhar para o sector  da cortiça como matéria para futuros trabalhos.
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
Gostaria muito que este continuasse a ser “ O País da Cortiça”. Para que essa realidade se 
mantenha, possivelmente é necessário apostar muito na promoção dentro e fora do País.
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
A título pessoal, além do meu trabalho diário de acompanhar a actualidade, gostaria 
de apostar sobretudo na elaboração de reportagens. Considero que a reportagem é a 
mais nobre faceta do jornalismo. Quem sabe se um dia descubro um novo prisma de 
abordagem à cortiça e sai outra reportagem...

Notícias APCOR - O que representa para si esta homenagem da APCOR?
João Lopes Fernandes - Esta homenagem representa o reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pela Fundação João Lopes Fernandes, durante os últimos 10 anos, em 
prol do sobreiro e da cortiça, procurando divulgar as melhores medidas de gestão 
suberícola e apoiando as entidades de investigação científica na procura do aumento 
do conhecimento, tendo em vista a sua aplicação futuro por parte dos subericultores, 
embebidos assim, no espírito de serviço público do Prof. Joaquim Vieira Natividade e do 
Eng. Sardinha de Oliveira, amigos e colaboradores de João Lopes Fernandes.
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
Desejamos que haja uma maior partilha do conhecimento por todos os agentes do 
sector, estreitando as relações existentes entre a produção, a indústria e os centros de 
investigação, de modo a aplicar de forma eficaz o conhecimento produzido, com os 
consequentes ganhos para o sector, e a estabelecer novas linhas de investigação que 
interessem a todos, aumentando o prestígio que os montados de sobro e o seu principal 
produto, a cortiça, têm internacionalmente. Numa sociedade cada vez mais aberta 
só é possível singrar, num sector económico com tamanha importância estratégica 
para Portugal, com um estreitamento de relações entre todos os agentes do sector, 
aumentando os esforços para atingir os seus objectivos comuns.
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
A título pessoal pretendo continuar a desenvolver as actividades da Fundação João 
Lopes Fernandes, tendo em vista a promoção dos montados de sobro, do sobreiro e da 
cortiça. Pretendo também colaborar activamente na investigação e sensibilização dos 
subericultores sobre as pragas e doenças florestais que atingem o montado de sobro, 
numa tentativa de minorar os efeitos do declínio deste sistema e consequentemente 
valorizar e promover o produto cortiça.

Ricardo Sousa, da Universidade de 
Aveiro, e Augusto Bento, da Leaseplan

Prémio Inovação

Prémio Conhecimento

Prémio Informação

Prémio Floresta

Enric Vigas, presidente da CELiège, e 
Pedro Morão, da Nextiraone

Maria Augusta Casaca, jornalista da TSF, 
e José Mateus Ginó, em representação 
da Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana

João Pereira Lopes, da Fundação João 
Lopes Fernandes, e Armando Sevinate 
Pinto, Júri da Gala
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GALA ANUAL DA CORTIÇA

Alexandre Farto aka Vhils, pelos seus trabalhos em cortiça – 
Diorama Cork Faktory.
É português, mas é um artista do mundo. Tem desenvolvido a sua 
obra no meio urbano desde que se iniciou nos graffiti, no início 
da década de 2000.
É um ávido experimentalista e tem desenvolvido a sua “estética 
do vandalismo” em intervenções e exposições individuais e 
colectivas, um pouco por todo o mundo. Desenvolve uma 
pluralidade de suportes – da pintura stencil à técnica de escultura 
mural, utilizando meios não convencionais. As suas peças de 
rua são facilmente identificáveis, pois esculpe grandes rostos e 
skylines de cidades no próprio revestimento da parede que lhe 
serve de suporte.
Mudou-se para Londres em 2007 para estudar na University of 
the Arts (Central St Martins College of Art and Design) e no ano 
seguinte realiza a sua primeira exposição individual.
Actualmente tem trabalhos expostos em Lazarides Gallery (Reino 
Unido), Vera Cortês Art Agency (Portugal) e Magda Danysz Gallery 
(França e China). Recentemente presenteou o concelho da Feira 
com uma escultura em cortiça, Diorama Cork Faktory. O resultado 
foi surpreendente, ao ponto de ter, logo se seguida, realizado 
uma escultura semelhante para o novo edifício da Data Center da 
Portugal Telecom inaugurado recentemente na Covilhã.

Notícias APCOR - O que representa para si esta homenagem 
da APCOR?
Alexandre Farto - É, acima de tudo, uma honra, tanto para 
mim pessoalmente como para a minha equipa que trabalhou 

ViniPortugal, pelo seu trabalho de promoção dos vinhos 
portugueses e do apoio à APCOR na promoção conjunto entre 
vinho e cortiça.
É a Associação Interprofissional do Sector Vitivinícola e a entidade 
gestora da Marca Wines of Portugal. Há 15 anos que se dedica a 
promover os vinhos Portugueses. 
Fundada em 1997 enquanto associação privada sem fins lucrativos, 
agrupa estruturas associativas e organizações de profissionais 
ligadas ao comércio (ANCEVE e ACIBEV), à produção (FENAVI e 
FEVIPOR), às cooperativas (FENADEGAS), aos destiladores (AND), aos 
agricultores (CAP) e às regiões demarcadas (ANDOVI). 
Tem levado a marca Wines of Portugal aos quatro continentes 
e a 11 mercados estratégicos. Com um investimento anual de 
perto de 7 milhões de euros realiza mais de 100 acções anuais 
de promoção dos vinhos portugueses, envolvendo cerca de 350 
agentes económicos nacionais.  
A sua visão é transformar, no horizonte de 10 anos, a imagem de 
Portugal numa marca colectiva de referência, traduzida na tendência 
crescente das suas exportações. Em suma, voltar a colocar o nosso 
país no top 10 dos maiores países exportadores de vinho. 
Desde 2001 que, através de uma parceria com a APCOR, tem sido 
possível a promoção cruzada do vinho e da cortiça. Um trabalho 
meritório e que tem permitido estabelecer um compromisso 
entre estes dois excelentes produtos portugueses.

Notícias APCOR - O que representa para si esta homenagem da 
APCOR?
Jorge Monteiro - Antes de mais é um estímulo ao nosso trabalho e, 

Henrique Ferreira Veiga de Macedo e Jorge Mendes Pinto 
de Sá, pelo trabalho associativo que desenvolvem há mais de 35 
anos em benefício do sector da cortiça.
Desde os anos 70 que têm estado presentes em diferentes cargos 
nos órgãos sociais da APCOR. Henrique Veiga de Macedo foi 
Presidente da Direcção, no triénio 1982-1985 e presidente da 
Assembleia-geral, em vários mandatos, Jorge Pinto de Sá foi vogal 
em várias direcções e hoje é vice-presidente da Direcção.
Fizeram parte da Comissão da Publicidade, criada em 1976. À 
época uma iniciativa inédita e visionária destinada a promover a 
cortiça juntos dos mercados internacionais. 
As negociações dos contractos colectivos de trabalho que 
resultaram sempre em acordos anuais e a relação estabelecida 
com os sindicatos do sector foi outro dos marcos destes 
dirigentes. Ambos estiveram presentes na criação de outros 
organismos sectoriais como a CEDULI – entidade que antecedeu 
a CELiège -, o Centro Tecnológico da Cortiça (CTCOR) e o Centro 
de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (CINCORK). 
Estiveram, também, envolvidos no processo de integração da 
Associação de Industriais e Exportadores de Cortiça, na APCOR, 
resultando na existência de uma única associação nacional a 
representar a indústria da cortiça.
São empresários de referência no sector da cortiça, exercendo 
cargos na administração das suas empresas.

Notícias APCOR - O que representa para si esta homenagem da 
APCOR?
Jorge Pinto de Sá - Esta homenagem representa um reconhecimento 
público pelo trabalho em colaboração com outros colegas 
associados, com quem me orgulho de ter relacionado durante mais 
de três décadas em prol do desenvolvimento do sector da cortiça. 
Sinceramente não esperava, mas muito me sensibilizou e nunca 
esquecerei.
Isto só foi possível porque que todos os presidentes sempre me 
convidaram e eu nunca tive coragem de dizer não. Porque sempre 
fiz os possíveis e impossíveis por cumprir o meu dever e porque 
os meus irmãos sempre me apoiaram. Gostaria que representasse 
também um exemplo para outros associados que devem também 
fazer um esforço e colaborar com a APCOR, na defesa do interesse de 
todos, sempre que forem solicitados para o efeito.

arduamente neste projecto comigo. Vejo-o também como uma validação da nova 
geração de criativos nascidos e criados em Portugal, com educação suportada pelo 
Estado português, que tem sido desvalorizada ou forçada a emigrar como mão-de-obra 
barata mas altamente qualificada para o resto do mundo. É importante valorizar as novas 
gerações e dar espaço aos criativos neste país, venham eles de que meio vierem – eu 
por exemplo comecei num meio não-convencional, o graffiti, e há muitos outros que 
começaram por outros lados menos formais ou óbvios. Acho que é importante o sector 
industrial e empresarial em Portugal – mesmo as empresas mais prósperas e com maior 
tradição –, entender o valor acrescentado que esta nova geração pode trazer, de modo 
a contribuir para a inovação e no final também retribuir ao país todo o investimento 
que foi feito pelos contribuintes e instituições, ajudado assim a combater o desperdício 
destes valores nacionais e a “fuga de cérebros” que o Sul da Europa cada vez mais sofre.
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
Abram as portas, criem programas de residências com artistas/designers portugueses, 
com bons curadores. Dêem espaço, invistam e arrisquem que os resultados serão 
certamente surpreendentes. Pessoalmente, uma das coisas que me dá mais prazer é 
visitar fábricas e locais de produção e entender como tudo funciona e pensar de que 
modo se pode inovar, re-inventar ou re-utilizar algo que está em produção em massa há 
mais de 50 anos. Acredito plenamente que o poder está na aproximação da produção/
material do criador e é aí que acho que se consegue realmente inovar.
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
Os projectos alinhados para o futuro próximo são demasiados para enunciar aqui, mas 
a cortiça estará certamente incluída e irá continuar a estar. Fiquei muito entusiasmado 
com as propriedades deste nobre material após o primeiro contacto com ele. Desde 
o primeiro projecto que realizei com recurso à cortiça, para o Festival Imaginarius, já 
surgiram outras oportunidades de desenvolver projectos com ela e não hesitei, estou 
muito satisfeito com a sua descoberta e com as possibilidades plásticas que permite. 
Estou muito contente com tudo o que aí virá.

em particular, um incentivo a uma opção assumida pela ViniPortugal de reforçar a cooperação 
com o sector da cortiça. Fizemo-lo até hoje por convicção, mas com este prémio sentimos 
que temos de progredir mais na relação com a APCOR. Sentimos que se trata de um parceiro 
“especial” com quem gostamos de trabalhar. E não é só a ligação “vinho – rolha de cortiça”. 
São também as pessoas. E quando competimos com produtos concorrentes ou sucedâneos, 
sentimos maior necessidade de encontrar parcerias nos produtos complementares, que 
disputam um mesmo posicionamento no mercado.
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
No meu agradecimento à APCOR e sua Direcção tive oportunidade de referir que foi notável 
o trabalho desenvolvido pelo sector da cortiça, nos últimos anos, no sentido de melhorar a 
sua qualidade, em particular no que respeita ao TCA e seu efeito no Vinho. Mas, se foi notável 
aquele trabalho, temos consciência que, essencialmente nos produtos de mais elevada 
qualidade, os mercados são implacáveis, não perdoando falhas, e insaciáveis, não deixando 
de exigir qualidade e mais qualidade. Ou seja melhorámos muito, na qualidade, mas teremos 
não só de continuar a melhorar mas também garantir “zero falhas”. Não pode haver atitudes 
do tipo “desculpe lá, mas da próxima não irá acontecer!”. Não, qualidade significa também 
“garantia de qualidade”, ou seja, temos que fornecer sempre bons produtos, produtos sem 
defeito. 
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
Claramente. Numa perspectiva meramente sectorial, o nosso grande objectivo seria promover 
o Vinho de Portugal. Mas a imagem do Vinho de Portugal está muito associada à própria 
imagem do País e ao valor da sua marca “Portugal”. Nesta perspectiva temos o maior empenho 
em valorizar a imagem de Portugal, como País “de qualidade” (não só vinho mas também a 
cortiça e outros produtos), País de “tecnologia” (a industria da cortiça), País “amigo do ambiente 
e da biodiversidade” (os montados e a vinha). Ganha a cortiça, ganhamos todos nós. Se 
outras razões não houvesse estas seriam suficientes para justificar uma maior proximidade e 
articulação. Ainda por cima com uma associação que reconhece o nosso trabalho!

Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
O sector deve continuar a enfrentar os desafios do futuro sempre com a mesma atitude 
de união, dinamismo e criatividade na defesa dos interesses de todo o cluster corticeiro, 
realizando todas as iniciativas possíveis que visem promover e defender a cortiça em todo o 
mundo, preservar o seu futuro e introduzi-la nas mais diversas aplicações. 
Estamos a passar uma fase difícil e complexa no País e no mundo, mas estou convencido que 
o século XXI vai ser risonho para a Cortiça, um produto nobre, sustentável, com características 
únicas e que nos vai levar a novos patamares e a áreas inimagináveis.
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
Quero continuar a trabalhar para alcançar e superar novos desafios para o sector e para 
as empresas onde estou envolvido. Neste âmbito, estou empenhado, juntamente com os 
meus irmãos e sucessores já na 3ª geração, em manter e desenvolver o negócio do Grupo 
Jorge Pinto de Sá, continuando a evoluir em capacidade produtiva, organização, qualidade 
e diversidade de produtos através de um modelo de integração vertical, com um grupo de 
empresas estrategicamente organizadas em áreas de negócio nucleares e complementares. 
Tal como a cortiça, evoluir de forma equilibrada e sustentada, ultrapassando barreiras e 
introduzindo a cortiça em novos negócios e sectores.

Noticias APCOR - O que representa para si esta homenagem da Apcor?
Henrique Veiga de Macedo - Representa uma honra para mim e para a minha família. O 
trabalho que desenvolvi, ao longo destes anos, em prol do associativismo no sector não visou 
o reconhecimento pessoal. A APCOR homenageou-me por esse trabalho e isto deixa-me 
muito honrado, mas lembro que tudo o que fiz resulta do trabalho de várias equipas com as 
quais sempre contei e que no fundo correspondeu ao apoio dos meus colegas empresários.
Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
Ser industrial na indústria da cortiça representa um desafio constante, as dificuldades são 
muitas e complexas, mas não podemos esquecer que trabalhamos uma matéria-prima ímpar, 
de qualidades inegáveis, a cortiça. A cada um de nós compete trabalhar afincadamente no 
sentido da valorização da cortiça, das suas aplicações, da inovação. Os consumidores actuais e 
as gerações futuras ficarão agradecidos pois receberão um planeta mais limpo, mais verde ….
E a título pessoal. Que projectos profissionais tem para o futuro? A cortiça estará 
incluída neles?
Dar continuidade ao trabalho em curso, e que resulta de uma estratégia familiar que conta 
já com várias gerações, é a minha motivação.  Desde sempre a estratégia empresarial foi a da 
valorização da cortiça e dos seus produtos.
A rolha de cortiça continua a ter um papel basilar no sector, apesar dos investimentos feitos, 
nos últimos anos em muitos outros produtos de cortiça. Desejo que esta estratégia tenha 
continuidade de modo a que, no médio e longo prazo, as novas aplicações de cortiça possam 
ter mais expressão nas nossas exportações em valores próximos dos 50% do volume de 
negócio sectorial.

Prémio Revelação

Rolha de Cortiça

Prémio Mérito

Alexandre Farto e Ricardo Ferro, da 
Bureau Veritas

Jorge Monteiro, presidente da 
ViniPortugal, e João Rui Ferreira, 
presidente da APCOR

Henrique Veiga de Macedo e Jorge 
Pinto de Sá, e João Rui Ferreira, 
presidente da APCOR e Francisco 
Gomes da Silva, secretário de Estado 
das Florestas e Desenvolvimento Rural
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Encontros sobre a cortiça

A cortiça voltou a ser a personagem principal 
de encontros que sentaram à mesa, professo-
res universitários, investigadores, empresários 
e representantes associativos, com vista à dis-
cussão e partilha de ideias sobre esta fileira 
florestal.
No dia 5 de Julho, no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG), em Lisboa, realizou-se o 
“Primeiro Encontro Ibérico sobre Decisões de 
Localização e Estratégias Empresariais no Sector 
da Cortiça”. O objectivo deste encontro foi jun-
tar os diferentes agentes interessados no sector 
da cortiça - académicos, empresários, dirigentes 
associativos e autarcas – para partilharem co-
nhecimentos e experiências que contribuam 
para uma reflexão sobre o passado, o presente 
e o futuro desta actividade económica. A pri-
meira intervenção esteve a cargo de João Fer-
reira do Amaral, presidente da Associação para a 
Competitividade da Indústria da Fileira Florestal 
(AIFF), que abordou a importância da cortiça 
para a economia nacional. Seguiu-se um perío-
do dedicado à apresentação de comunicações 

académicas de autores portugueses e espa-
nhóis com destaque para temas como o cluster 
da indústria da cortiça, a internacionalização do 
sector da cortiça e alteração de localização da 
indústria de cortiça espanhola.
Por último, teve lugar uma mesa redonda, mo-
derada pelo director geral da APCOR, Joaquim 
Lima, na qual participaram Luís Gil, do Laborató-
rio Nacional de Engenharia e Geologia, Vicente 
Rodríguez Cordovilla, presidente da Agrupación 
Sanvicenteña de Empresarios del Corcho – do 
Cluster del Corcho de Extremadura (ASECOR), 
professora Helena Pereira, do Instituto Superior 
de Agronomia, e Dionísio Simão Mendes, pre-
sidente da Câmara Municipal de Coruche. Está 
previsto a publicação dos resultados do encon-
tro, em data a informar pela organização que 
esteve a cargo de Amélia Branco e João Carlos 
Lopes do ISEG e Francisco Parejo, da Universidad 
de Extremadura, Espanha.
Um pouco mais para o interior, em Ponte de 
Sor, a cortiça marcou presença nas Festas da 
Cidade. De 5 a 7 de Julho, realizou-se a Primei-

ra Feira Agro-florestal, organizada pela Leader-
sor (Associação para o Desenvolvimento Rural 
Integrado do Sor), com coordenação e apoio 
técnico da Associação dos Produtores Agro-
-Florestais da Região de Ponte de Sor (Aflosor). 
Para além das actividades lúdicas que visaram 
envolver os visitantes com o sistema de agri-
cultura local, onde a cortiça está muito enrai-
zada, houve lugar a um momento de reflexão 
com a realização do colóquio “Perspectivar o 
Montado: Gestão & Ambiente, Economia, Polí-
ticas”, e que contou com a presença de figuras 
ligadas ao montado, à indústria e a entidades 
públicas e privadas que trabalham em prol da 
cortiça. O seminário visou traçar o perfil da fi-
leira da cortiça nas suas diversas vertentes: a 
gestão do montado, a economia da cortiça 
na floresta e na indústria, e as medidas políti-
cas adequadas ao montado. O contacto com 
a cortiça fez-se também com uma acção de 
escolha e classificação de cortiças, à qual se 
juntou actividades de degustação de vinhos, 
azeites e mel e música.
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Interprofissionalismo sectorial 
como modelo de futuro

“Interprofissionalismo na Fileira da Cortiça: 
modelo de futuro” é o título do seminário 
que a Associação Interprofissional da Fileira 
da Cortiça (Filcork) promoveu no dia 4 de Ou-
tubro de 2013, no Fórum Fundação Eugénio 
de Almeida, em Évora.
O evento contou com dois painéis: Fileira da 
Cortiça: Balanço Sectorial 2013 e Promoção In-
ternacional e uma segunda parte dedicada ao 
Interprofissionalismo como modelo de futuro. A 
primeira parte do encontro contou com a pre-
sença de João Rui Ferreira e António Gonçalves 
Ferreira, presidente e vice-presidente da Filcork, 
e teve como temas a Campanha de Extracção e 
Mercados e o Projecto Internacional para a Promo-
ção da Cortiça – InterCork II. Já o segundo painel 
trouxe personalidades de fora da fileira, mas com 
exemplos do que é possível fazer ao nível do in-
terprofissionalismo sectorial, a saber: o sector do 
azeite espanhol, e o caso do vinho em Portugal, 

por um representante do Instituto do Vinho e da 
Vinha. A moderação dos painéis esteve a cargo de 
Armando Sevinate Pinto, da Agro.Ges. 
No seminário foi, ainda, realizado um ponto de 
situação dos trabalhos da Filcork, por Joaquim 
Lima e Pedro Silveira. 
De registar que o objectivo deste seminário 
passou pela análise da importância do interpro-
fissionalismo sectorial para o desenvolvimen-
to das mais importantes fileiras portuguesas. 
Como enquadramento, note-se que as bases do 
interprofissionalismo florestal, estabelecidas na 
Lei n.º 158/99, de 14 de Setembro, consagraram 
pela primeira vez no ordenamento jurídico por-
tuguês o papel dinamizador das organizações 
associativas representativas dos diferentes inte-
resses sectoriais da fileira, enquanto importante 
pólo de concertação e de cooperação entre 
os agentes do sector, com vista à contribui-
ção para a valorização dos produtos florestais. 

SEMINÁRIOS

Neste sentido, a Filcork é a primeira associação 
interprofissional do sector florestal em Portugal 
reconhecida oficialmente, através do Despacho 
n.º 24543/2008, Diário da República, 2.ª série - 
N.º 190 - 1 de Outubro de 2008, Alvará de Reco-
nhecimento de 22 de Outubro de 2008.
O seu modelo de participação assegura a presen-
ça igualitária entre os estádios da produção e da 
transformação, sendo uma organização dedicada 
aos problemas do conjunto da fileira, equidistante 
e independente de interesses particulares, e cons-
tituindo um interlocutor institucional credível e 
eficaz na defesa dos interesses da cortiça.
Este seminário foi realizado no âmbito do pro-
jecto “Programa de Valorização da Cortiça no 
Alentejo”, uma iniciativa apoiada no âmbito do 
Quadro de Referência Estratégica Nacional, atra-
vés do Programa INALENTEJO, cujo investimen-
to é de 303.700,00 euros, com co-financiamento 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento.

Filcork, como a primeira associação interprofissional do sector florestal, pro-
moveu a discussão em torno deste modelo de trabalho associativo.

Seminário reuniu produtores e industriais de cortiça
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ESTATÍSTICAS

Cortiça representa 34 por cento 
da produção silvícola
O Instituto Nacional de Estatística (INE) lançou 
as Contas Económicas da Silvicultura de 2011 e, 
pelo segundo ano consecutivo, o Valor Acres-
centado Bruto (VAB) da Silvicultura aumentou, 
registando uma variação de 2,9 por cento em 
volume e de 5,8 por cento em termos nominais, 
em relação ao ano anterior. Para este resultado 
contribuíram um aumento da produção (2,8%) e 
um decréscimo do consumo intermédio (-4,8%), 
em termos nominais. A cortiça contribuiu signi-
ficativamente para este aumento, como um dos 
principais produtos desta fileira. 
O VAB registou, em 2011, uma variação positiva de 
2,9 por cento em volume e de 5,8 por cento em 
termos nominais, face ao ano anterior. Registe-
-se que, desde 2000 (altura em que representava 
quase um por cento), o VAB diminuiu atingindo 
o seu ponto mínimo em 2009 (perto de 0,4 por 
cento). Nos dois anos seguintes, o peso relativo 
do VAB da actividade silvícola na economia na-
cional registou alguma recuperação, atingindo 
0,5 por cento do VAB total, em 2011.
No que toca à produção da silvicultura registou, 
em 2011, uma variação nula em volume e um au-

mento de 2,8 por cento em valor. Para esta evo-
lução nominal contribuíram, principalmente, os 
acréscimos registados na produção de madeira 
(4,1%) e na produção de cortiça (12,3%), decor-
rentes de variações positivas, quer em volume, 
quer em preço, relativamente ao ano anterior.
A madeira e a cortiça continuaram a ser os pro-
dutos de maior relevância na produção da silvi-
cultura, tendo a madeira para triturar e a cortiça 
convergido para pesos relativos muito próxi-
mos em 2011 (à semelhança de 2008 e 2009), 
respectivamente 36 por cento e 34 por cento 
do total da produção silvícola.
“Apesar da cortiça, em termos nominais, ter 
constituído a produção silvícola de maior impor-
tância relativa, até 2007, o significativo decrésci-
mo entre 2000 e 2005 colocou-a a um nível de 
produção semelhante ao da Madeira para tritu-
rar. Nesse período, dado o envelhecimento de 
alguns montados, verificou-se uma redução do 
volume e do preço pago ao produtor da cortiça 
extraída”, releva o boletim Destaque do INE.
Contudo, tal como a madeira para triturar, a par-
tir de 2009, a cortiça revelou variações positivas 

em valor, apresentando, em 2011, acréscimos 
de 8,0 por cento em volume e de 4,0 por cento 
em preço. Para esta recuperação terá contribuí-
do o relançamento deste produto nos merca-
dos nacional e internacional, sob a forma de 
rolhas, material de isolamento acústico e térmi-
co ou acessórios de moda.
Registe-se, ainda, que no contexto da União 
Europeia, comparativamente com outros Es-
tados-Membros com informação disponível, é 
possível concluir que o peso relativo da silvi-
cultura na economia nacional (cerca de 0,5%) 
excede o de países de características mediter-
rânicas como Itália ou Espanha. Combinando 
o VAB desta actividade com a área de floresta, 
verifica-se que Portugal se encontra entre os 
Estados Membros da União Europeia que apre-
sentam valores mais elevados de VAB por área 
florestal, ultrapassando, por exemplo, a Finlân-
dia, país com um coberto florestal muito exten-
so. O montado de sobro que tem em Portugal a 
sua maior área mundial (34 por cento do total) e 
ocupa cerca de 737 mil hectares, contribui, po-
sitivamente, para esta posição. 
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Exportações de cortiça  
com crescimento moderado
Segundo os dados provisórios divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatísticas (INE), as expor-
tações portuguesas de cortiça no 1º semestre 
de 2013 aumentaram 0,5 por cento face a 2012. 
Isto significa que o valor foi de 443,9 milhões 

ESTATÍSTICAS

No 1º Semestre de 2013

Fonte: INE

Comparação das Exportações Portuguesas de Cortiça 
1ª Semestre (2012-2013) - Valor
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de euros mais 2,4 milhões de euros do que em 
2012 (gráfico 1).
Apesar do crescimento sentido na área das ro-
lhas de cortiça em 2,08 por cento, a situação 
inversa ocorre nos produtos de cortiça desti-

nados à construção que sofreram um recuo de 
3,81 por cento. As rolhas de cortiça continuam 
a liderar as exportações portuguesas de cortiça 
com 70 por cento do total dos produtos expor-
tados e assumindo 310 milhões de euros, se-
guido da cortiça como material de construção 
com 119,6 milhões de euros e 27 por cento, es-
tando os restantes três por cento, 14,1 milhões 
de euros assumidos pelas novas aplicações de 
cortiça. 
Dentro do segmento de rolhas de cortiça, as 
rolhas naturais surgem em primeiro lugar com 
44,58 por cento do total (197,9 milhões de eu-
ros), seguidas pelas rolhas técnicas com cer-
ca de 13 por cento (57 milhões de euros) e as 
rolhas de champanhe com 12 por cento (54,9 
milhões de euros) (gráfico 2).
Neste 1º semestre de 2013, os principais des-
tinos das exportações portuguesas de corti-
ça mantêm a linha definida nos últimos anos, 
sendo de destacar a França (20,7%), os EUA 
(17,25%), a Espanha (11%), a Itália (9,5%), com 
excepção da Alemanha que apresenta uma re-
dução de cerca de oito por cento em valor em 
resultado da quebra registada das exportações 
de cortiça destinadas à construção (gráfico 3).

.9APCORNOTÍCIAS



MEDIA

Recortes de Imprensa

O sofá “Algodão Doce” é um dos produtos mais recentes da marca portuguesa Bo-
taca, criado a partir de aglomerado de cortiça. Mais de 10 anos após a criação da 
empresa portuguesa de mobiliário de design, Botaca, a marca decide, em 2013, 
apostar no segmento de mercado dedicado ao fabrico de produtos sustentáveis. É 
o caso do sofá “Algodão Doce” produzido a partir de materiais reciclados, tal como, 
a cortiça.
A ideia reside na substituição da madeira e da espuma, os quais contribuem para 
o abate de árvores e para o uso de petróleo, por materiais sustentáveis como a 
cortiça, o linho e o enchimento à base de penas e penugem de ganso.
Uma vez que o sistema de encaixe da estrutura, feita em blocos de aglomerado de 
cortiça, permite uma desmontagem simples e sem esforço, o sofá “Algodão Doce” 
torna-se facilmente transportável para o uso em espaços exteriores. O resultado 
traduz-se, nas palavras do designer Manuel Bastos, num produto versátil, leve, fun-
cional, resistente e impermeável.

In, http://p3.publico.pt/cultura/design/8842/este-sofa-de-cortica-e-
portugues-e-amigo-do-ambiente, 05 de Agosto de 2013

A cadeira de cortiça Spherical tem 
origem na peça Escultura Habitável 
– onde o arquiteto Miguel Arruda 
transporta a memória de uma das 
suas primeiras esculturas, de 1968, 
para os nossos dias, dando-lhe a 
escala e a experiência espacial da 
arquitetura. Foi concebida em 2010 
para o Jardim das Oliveiras do Centro 
Cultural de Belém – CCB – e integrou 
também a Bienal de Arte e a Trienal 
de Arquitetura de Lisboa desse ano. 

In, http://upmagazine-tap.com/pt_
artigos/cadeira-miguel-arruda/, 01 de 
Agosto de 2013

O Cinema City Alvalade, que decorreu entre os dias 26 e 29 de 
Setembro, recebeu o Arquiteturas Film Festival - o primeiro festi-
val da Península Ibérica de filmes documentais e ficcionais sobre 
o tema arquitectura. 
Neste espaço esteve instalado o “Cinema Cork Box”, uma sala per-
manente que foi inteiramente revestida em cortiça para receber, 
por exemplo, projecções de clips sobre a vida e obra de Giorgio 
Scianca, momentos de conversa entre figuras de relevo na área e, 
ainda, actividades de networking. A “Cinema Cork Box” foi ideali-
zada pelo designer Bruno Carvalho e produzido pela Sofalca.

In, http://www.portalfranchising.com/noticia1.php?id=707, 
27 de Setembro de 2013

The Cork Tree, a única marca de acessórios 
em pele de cortiça para golfe, vai apresentar 
os seus produtos na maior feira de golfe do 
mundo, em Augsburg, na Alemanha. É um 
dos primeiros passos para a internacionaliza-
ção da empresa, criada em 2011. A aposta na 
ecologia e no design são os seus trunfos.

In, Expresso, 27 de Setembro de 2013

A cortiça é um dos elementos que faz parte da Casa Sustentável 
promovida pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. A casa que 
custará entre os 25 a 30 mil euros, constrói-se numa semana e usa 
as técnicas ancestrais de construção, como a madeira, o barro e a 
cortiça, para o isolamento térmico. O sistema foi o escolhido pelo 
marquês de Pombal aquando da substituição das casas em ruinas 
da baixa de Lisboa, por outras duráveis e resistentes aos sismos. A 
durabilidade da casa pode ir até aos 400 anos. 

In, Jornal I, 10 de Agosto de 2013

In, http://aondadarita.com/2013/bodyboards-de-cortica/

A empresa BYCORK oferece às empre-
sas soluções open spaces  com cortiça. 
Actua na área da eco-eficiência, alian-
do o design às características naturais e 
ecológicas da cortiça.

In http://bycork.wordpress.com/

A cortiça continua na onda. Chegaram ao mercado 
as novas pranchas de bodyboard, DODO corkboar-
ds. O ponto forte destas pranchas é serem mais 
amigas do planeta e, para além disso, são todas 
feitas à mão. A empresa que está a cargo deste pro-
jecto é a Granorte – associada da APCOR.
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In, o Ribatejo, 18 de Julho de 2013

Shelter by GG é o nome da escultura habitá-
vel criada por Gabriela Gomes e que esteve 
nos meses de Verão, em exposição, em Vila 
Nova da Barquinha. A diferença é que foi 
possível alugar a escultura a quem desejasse 
passar uma noite num espaço de 15m2. O 
projecto foi desenvolvido no âmbito da Gui-
marães 2012 – Capital Europeia da Cultura – 
e tem como particularidade ser transportá-
vel. A cortiça é o elemento dominante nesta 
escultura. As paredes são feitas em OSD, um 
derivado da madeira, e revestidas a cortiça, 
facultadas pela Corticeira Amorim, o exte-
rior é revestido a granulado de cortiça. Os 
painéis solares ligados a bateria permitem o 
acesso a água quente e luz.

A cortiça portuguesa marcou presença no London Design Festival 
com um inovador piso de cortiça natural, que está, agora, em expo-
sição nas Galerias Medievais e Renascentistas do Victoria and Albert 
Museum (V&A Museum). A ideia foi concebida pelo estúdio de de-
sign e arquitetura FAT - Fashion Architecture Taste ao qual se juntou 
a Corticeira Amorim.
O projecto convida o visitante a descobrir as propriedades visuais e 
tácteis do material, desafiando, em simultâneo, a percepção existen-
te do mesmo. Além disso, permite testemunhar outras mais-valias 
intrínsecas a um piso de cortiça, entre as quais se destacam a perfor-
mance de isolamento aos níveis térmico e acústico. O piso exposto 
no V&A Museum é composto por uma série de mosaicos de cortiça, 
dispostos de forma a criarem um padrão geométrico visual de repe-
tição baseado na própria estrutura celular da cortiça. O padrão reme-
te, também, para certos traços arquitectónicos da região do Douro, 
onde é frequente encontrar padrões de azulejos geométricos. 

In, http://boasnoticias.sapo.pt/mobile/noticias.php?id=17165

À primeira vista parece um capacete normal, 
mas não é. Por fora, tem o aspecto comum, a 
inovação está por dentro com um revestimen-
to de cortiça, uma das matérias-primas mais 
simbólicas do País, material que o Concelho 
tão bem conhece e que lhe confere o estatuto 
de líder mundial na sua transformação. A ideia 
de aproveitar a pele do sobreiro para reforçar a 
segurança da cabeça de quem anda de moto 
partiu de um grupo de investigadores da Uni-
versidade de Aveiro (UA). A equipa coordenada 
por Ricardo Sousa, professor do Departamento 
de Engenharia Mecânica (DEM), verificou, teste 
após teste, que a cortiça ganha aos pontos à 
esferovite, o material usado por todos os fabri-
cantes mundiais de capacetes. A cortiça não só 
tem maior capacidade para absorver um im-
pacto como mantém essa característica intacta 
caso o motociclista sofra múltiplas pancadas 
na cabeça.

In, Terras da Feira, 23 de Setembro de 2013

A cortiça é usada como revestimento exterior 
na Casa Caracol. A ideia é uma casa modular e 
de fácil transporte, que pode ser para habitua-
ção, mas também para uma loja, quiosque ou 
outro espaço. As dimensões da casa são ajusta-
das ao desejo do cliente, mas tem no mínimo 
21m2 – o que equivale a um T0. A IUCH – em-
presa de arquitectura responsável pelo projec-
to – está agora a pensar na internacionalização, 
sendo Moçambique o primeiro destino. É pos-
sível adquirir módulos a partir de 10 mil €.

In, Expresso, 14 de Setembro de 2013 

In, Sol, 02 de Agosto de 2013

Ceramic Speaker System é o nome do sistema de 
som produzido por Joey Roth que alia o design 
à performance. Com recurso a materiais como a 
porcelana, a cortiça, as folhas de aço inoxidável e 
o vidro, o criador concebeu um conjunto único 
que concilia a melhor forma com o melhor som. 
O contraste entre o aço e a cerâmica das colunas 
e do woofer em porcelana, oferecem a melhor ex-
periência de som, não fosse a cortiça o isolamento 
escolhido. 

In, Caras Decoração, 01 de 
Agosto de 2013

A revista Caras Decoração dedicou quatro 
páginas aos novos produtos em cortiça. 
Desde candeeiros a mobiliário, passando 
por objectos decorativos e marroquinaria, 
são vários os produtos referidos. A revista 
refere, ainda, que Portugal é o maior pro-
dutor mundial deste material ecológico, 
que dura uma vida e é multifacetado. 

In, Diário de Leiria, 08 de Julho de 2013

A autarquia de Peniche e a empresa RUTZ 
estabeleceram uma parceria para a realiza-
ção de uma colecção de calçado que unis-
se a cortiça à renda de bilros. Esta colecção 
visa enaltecer o trabalho das rendilheiras e 
foi apresentado na Mostra Internacional de 
Renda de Bilros que decorreu naquela cida-
de, em Julho. 
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APCOR e LeasePlan 
renovam protocolo 
A APCOR acabou de renovar o protocolo 
com a LeasePlan, líder nacional e mundial em 
renting e gestão de frotas, no âmbito do seu 
serviço LeasePlan Go, a única loja online, em 
Portugal, onde é possível encomendar um 
automóvel em regime de renting. Com este 
acordo, a APCOR pretende disponibilizar, aos 
seus associados, as vantagens para o seu ne-
gócio desta modalidade de financiamento 
automóvel.
Em www.leaseplango.pt, os associados têm 
acesso a um simulador que lhes permite efec-
tuar cotações e encomendas de automóveis 
e encontrar a melhor solução para as suas 

necessidades de uma forma fácil e rápida. 
Podem também aceder a ofertas especiais, 
renovadas mensalmente, sempre com o selo 
de qualidade da LeasePlan. Ao contratarem 
este serviço, e mediante uma renda mensal 
fixa, todos os serviços de manutenção estão 
incluídos, bem como seguro, impostos, entre 
outros. Passam ainda a beneficiar da transfe-
rência para a LeasePlan de todas as questões 
burocráticas e, sobretudo, dos riscos de todos 
os custos associados à gestão dos seus auto-
móveis, bem como da desvalorização comer-
cial dos mesmos.
“A renovação deste protocolo permite à LeasePlan 

alargar a sua oferta de renting, junto das em-
presas associadas da APCOR, que no actual 
contexto económico procuram formas de 
rentabilizar a sua actividade e racionalizar os 
seus custos”, refere António Oliveira Martins, 
Director Geral da LeasePlan Portugal.
No âmbito desta parceria, a LeasePlan deu 
apoio à 4ª Edição da Gala Anual da Cortiça, 
que decorreu no dia 04 de Outubro, no Con-
vento do Espinheiro, em Évora.
Mais informações sobre este protocolo pode 
ser encontrada na área reservada dos associa-
dos da APCOR em www.apcor.pt/extranet/
protocolos/detalhe.php?id=130.
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Cortiça: o petróleo 
da pátria

A reportagem está dividida em duas partes: 
uma mais dedicada ao sobreiro e ao montado e 
outra direccionada para a indústria, em particu-
lar para o sector rolheiro. 
“A rolha é o produto mais famoso feito com a 
casca do sobreiro. A cortiça, por suas qualidades 
físicas – de flexibilidade, elasticidade, densida-
de e, principalmente como isolante térmico e 
acústico – tem aplicação em muitos produtos 
– desde aviões e barcos até armamento e equi-

NOTÍCIAS

A APCOR acaba de lançar o suporte 
CORTIÇA | CORK 2013. Aqui pode en-
contrar toda a informação estatística 
que caracteriza o sector da cortiça, des-
de o montado, à indústria, exportação e 
importação da cortiça e seus produtos, 
assim como a lista das empresas associa-
das, com as suas actividades e contactos. 
O suporte está disponível em edição pa-
pel e digital, acessível em http://www.
apcor.pt/artigo/anuario-2013.htm. É uma 
versão bilingue, português e inglês, com 
mais de 70 páginas de informação.

APCOR lança 
anuário 
2013

pamentos da Nasa. Os portugueses dizem que 
a cortiça é o petróleo da pátria.” É assim que esta 
televisão brasileira fala do sector da cortiça. 
Para ver a reportagem aceda aos endereços:
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/
noticia/2013/09/sobreiro-e-arvore-especial-
-que-tem-na-casca-seu-principal-produto.html
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/
noticia/2013/09/rolha-e-o-produto-mais-famo-
so-feito-com-cortica-extraida-do-sobreiro.html

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE 

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

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

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

Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP 
conjuntamente com o Systecode
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A TVGlobo, na sequência de uma visita a Portu-
gal da qual demos conta no último Notícias AP-
COR, realizou uma peça sobre a fileira da cortiça. 
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EGITRON, a apoiar a indústria 
corticeira desde 1991
A EGITRON, empresa de engenharia e automa-
ção industrial, é hoje líder mundial no desenvol-
vimento e comercialização de equipamentos e 
software para controlo da qualidade de rolhas.
A EGITRON, desde o início da sua constituição 
em 1991, ainda como empresa em nome indivi-
dual sob a denominação de ArteSis, dedicou-se 
à criação de soluções de controlo da qualidade 
para a indústria corticeira e vitivinícola.
Nos dias que correm é inegável afirmar que pra-
ticamente todos os fabricantes de rolhas (e mui-
tas adegas), nacionais e estrangeiros, possuem 
nos seus laboratórios de controlo da qualidade 
equipamentos ou software desenvolvidos pela 
EGITRON. Apesar dos produtos e programas 
desenvolvidos já não se limitarem ao labora-
tório, pois cada vez mais são aplicados a nível 
do próprio processo produtivo, a EGITRON está 
intimamente associada à garantia de qualidade 
dos produtos de cortiça, sendo a sua utilização 
pelos fabricantes de rolhas uma mais-valia apre-
ciada pelas adegas.
Evidentemente que para este resultado con-
tribuíram os objetivos e valores que a própria 
EGITRON fixou desde o início da sua atividade: 
inovação constante, dedicação ao cliente, exce-
lência dos produtos, profissionalismo, fazendo 
com que a cada ano que passa sejam melhora-
das e desenvolvidas mais soluções de software 
e equipamentos de controlo da qualidade.
É inteiramente seguro dizer, embora com mui-
ta humildade, que a EGITRON contribuiu para 
a superação dos enormes desafios que foram 
colocados ao setor da cortiça nos últimos anos 
pelos vedantes alternativos. Através das solu-
ções desenvolvidas pela EGITRON, o setor da 
cortiça tem vindo a dispor de cada vez mais e 
melhores ferramentas de controlo da qualida-
de, permitindo também evidenciar essa mesma 
qualidade aos seus clientes.
O seu alcance não se limitou ao mercado na-
cional e desde o primeiro registo de exportação 
em 1997, a EGITRON tem mantido uma forte 
percentagem das suas vendas na exportação 
para cerca de 30 países, contribuindo para o 
prestígio de Portugal no mundo.
Muitos e variados tipos de equipamento e pro-
gramas de controlo da qualidade foram desen-
volvidos pela EGITRON, tais como: software la-
boratorial para controlo da qualidade de rolhas 

PUBLIREPORTAGEM

de cortiça, software de controlo estatístico do 
processo, aparelhos de medição de forças de 
extração, torção, medição automática do com-
primento, do diâmetro, do peso e da humidade 
de rolhas de cortiça, medição de gargalos de 
garrafas, etc.
Todos os produtos EGITRON foram desenvolvi-
dos pela sua equipa multidisciplinar que sem-
pre possuiu competências que lhe permitiram 
responder aos constantes desafios colocados 
pelos seus clientes e parceiros.
Esta adaptabilidade foi muito importante para 
a implementação da estratégia de alargamen-
to a outros setores. Para esta expansão foi tam-
bém importante a celebração de contratos de 

representação de alguns nomes importantes 
como MECMESIN, SOMEX, SARTORIUS, KERN, 
etc. Empresas essas, também com produtos 
aplicáveis ao setor (teste de pressão para gar-
rafas, controladores de peso, detetores de me-
tais, etc.).
É um propósito firme e decidido da equipa EGI-
TRON continuar a apoiar o setor corticeiro e viti-
vinícola e manter a sua liderança no desenvolvi-
mento de soluções para controlo da qualidade, 
através do alargamento do seu leque de solu-
ções, de forma a permitir que os seus clientes e 
parceiros tenham produtos de qualidade cada 
vez mais elevada e se mantenham competitivos 
relativamente aos vedantes alternativos.

MedCork - Sistema inteligente e integrado, 
totalmente automático, para a medição do 

comprimento, do diâmetro, do peso e da 
humidade de rolhas

Sistema de teste de compressão, 
inserção e relaxação de rolhas destinado 
ao estudo do comportamento de rolhas 
em condições reais de rolhamento
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APONTAMENTOS DA HISTÓRIA

“Quadradores”: José Neiva – Arquivo da Junta Nacional da Cortiça

Nuno Silva 
nunohistoria@gmail.com

http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor

O imposto da Contribuição Industrial foi efec-
tivado com a lei de 30 de Julho de 1860, tendo 
o intuito de separar a décima das contribui-
ções industriais em definitivo. Segundo Valé-
rio (2005, p. 171) a contribuição industrial era 
um imposto que “incidia sobre o rendimento de 
pessoas individuais ou colectivas que exercessem 
indústria, profissão, arte ou ofício”. Estava divi-
dido em duas tabelas diferentes consoante a 
dimensão do negócio a tributar: uma Tabela A, 
onde estavam inseridos os bancos, as socieda-
des anónimas, as empresas de transportes, as 
fábricas e ainda outros contribuintes de maior 
peso tributário; e uma Tabela B, que abrangia 
os “artesãos e pequenos contribuintes”. Estas Ta-
belas variaram ao longo de todo o século XIX, 
consoante a necessidade, maior ou menor, 
que o Estado tinha em fazer rendimento para 
balançar as suas finanças. A evolução das fi-
nanças públicas durante este período pendeu 
claramente mais para o lado do agravamento 
dos pagamentos dos contribuintes do que o 
inverso, como o demonstram os vários decre-
tos que foram aprovados posteriormente, de 
que é exemplo o decreto de 24 de Agosto de 
1869, com um agravamento de 50% em rela-
ção ao Decreto anterior de 1860.
No Parlamento, durante a sessão de 11 de 
Maio de 1870, este tema foi abordado onde 
sendo a cortiça referida, aquando da interven-
ção do deputado Saraiva de Carvalho. Este 
apresenta uma proposta para alteração do ar-
tigo 1º da referente Lei, a um projecto elabora-
do por Anselmo Braamcamp. Segundo Saraiva 
de Carvalho, este artigo tinha como principais 
funcionalidades “marcar as delimitações [rela-
tivas] ao número e qualidade de contribuintes”, 
assim como indicar o grau de intensidade que 
poderia ter o imposto em análise (Sessão de 
11 de Maio de 1870, p. 396). Antes de clarifi-
car melhor a sua posição, faz uma pequena 
retrospectiva da evolução dos documentos 

O imposto da 
Contribuição 
Industrial no 
século XIX: 
algumas notas em 
torno da cortiça

legais análogos. Estes começaram a sua acção 
legal com a Lei de 30 de Junho de 1860, que 
viria a alterar o regime contributivo industrial, 
acabando com a antiga legislação composta 
pela “décima industrial”, pelo “maneio indus-
trial”, pelos impostos “addicionnaes” e pelos 
selos respectivos (Sessão de 11 de Maio de 
1870, p. 397).
Posteriormente, a Lei de 22 de Agosto de 
1861 viria a desenvolver aquela, “ampliando a 
auctorização dada ao governo para fazer trans-
ferência das terras”, assim como para fazer pre-
valecer a sua posição perante as respectivas 
comarcas. Logo após, o diploma de 7 de Julho 
de 1862 iria rever este anterior acrescentando-
-lhe o facto dos escrivães da fazenda deixarem 
de ter voto deliberativo na “junta dos reparti-
dores”, passando o poder para um proprietário 
nomeado pelo Governo Civil do respectivo 
distrito. De seguida, os diplomas de 26 e 28 de 
Junho de 1864 viriam a abraçar as disposições 
anteriores aos territórios insulares, assim como 
transferir algumas indústrias para outras clas-
ses que a compunham. Seguiu-se a Lei de 30 
de Junho de 1866 que apenas confirmou as 
anteriores; o diploma apresentado pelo então 
Ministro da Fazenda, Dias Ferreira, em 23 de 
Maio de 1868; e ainda as propostas do Conde 
Samodães, de 18 de Maio de 1869, para am-
pliar a área de abrangência daquela contribui-
ção e também para eliminar alguns defeitos 
que considerava existirem. Segundo Samo-
dães, a contribuição industrial encontrava-se 
dividida em oito classes, que haviam sido con-
signadas na legislação de 1860, segundo um 
princípio classificador referente aos lucros de 
cada uma das indústrias. Estas classes subdivi-
diam-se segundo a ordem das terras onde as 
indústrias eram exercidas, contemplando um 
número de quarenta e oito tipos. Estes, por 
sua vez, iriam agrupar cerca de trezentas in-
dústrias. Todavia, algumas excepções iriam ve-

rificar-se. Nestas, estavam contempladas taxas 
fixas, destacando as indústrias de aguardente, 
dos almocreves, dos refinadores de açúcar, das 
fábricas de descascar arroz, das fábricas de fa-
rinhas, de papel, de cera, entre outras. Existiam 
também outras que não se subordinavam a 
nenhuma das seis ordens de divisão das ter-
ras, como eram a indústria de corte de árvores 
para fazer carvão, e também a indústria dos 
mercadores de cortiça em grosso, cujas taxas 
se situavam em 50$00 réis.
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“Estou sempre disponível 
para evoluir no negócio”

Fernando Cardoso, sócio-gerente da Jofecargo - Cortiças, Lda

Joaquim Fernando Cardoso Gomes é o nome 
que dá origem à Jofecargo - Cortiças, Lda. O 
empresário - mais conhecido por Fernando 
Cardoso - lançou-se, em 1986, numa empresa 
em nome individual. Três anos mais tarde, jun-
tamente com a sua esposa, Maria de Fátima 
Gomes Carneiro, abre em sociedade a Jofecar-
go-Cortiças, Lda. Mas o contacto do empresá-
rio com a cortiça já vem de tenra idade. O pai 
tinha uma pequena empresa e Fernando Car-
doso habituou-se desde muito novo às lides da 
fábrica. O negócio do pai passou depois para 
ele, para mais dois irmãos e um cunhado. Mas 
esta experiência foi curta e todos quiseram 

abrir as suas empresas. “De uma família de 12 
irmãos, 10 tinham empresas de cortiça. Entre-
tanto foram fechando e hoje apenas eu e mais 
dois irmãos ainda por cá andamos”, conta Fer-
nando Cardoso. 
No início da empresa contava com seis colabo-
radores, mas foram crescendo e hoje já têm 21 
funcionários (incluindo a gerência). Dedicados 
às rolhas naturais, contando anualmente com 
uma produção de 40 milhões, já exportaram 
para vários mercados (Itália, Espanha, EUA, 
França, Áustria, Bélgica e Alemanha), mas hoje 
dedicam-se quase em exclusivo ao mercado 
interno.

Desde 2001, a Jofecargo- Cortiças, Lda é certifi-
cada pelo Systecode – Sistema de certificação 
das empresas mediante o Código Internacional 
das Práticas Rolheiras. “Temos de estar sempre 
disponíveis para evoluir e encarar o negócio 
também com esta perspectiva. Este sistema 
abriu mentalidades e aos poucos está a per-
mitir mudanças muito positivas para todo o 
sector”, comenta o empresário. E continua: “o 
vinho é para consumo e temos de ter em aten-
ção que a rolha de cortiça é um produto que 
está em contacto com o alimento”.
Fernando Cardoso vê o futuro com alguma 
prudência, mas também com esperança. “Te-
mos alguns projectos que gostaríamos de dar 
continuidade. A empresa nasceu e cresceu 
em Lourosa, mas agora sinto que precisamos 
de um novo espaço para poder fazer cada vez 
melhor o nosso trabalho. Já temos inclusive um 
espaço e um projecto para uma nova fábrica 
na Zona Industrial de Fiães, mas só o tempo 
dirá se podemos ou não avançar”, explica o 
empresário. A passagem de testemunho para 
o seu filho será também mais um motivo para 
este crescimento da empresa. E mais uma vez o 
sócio-gerente afirma: “estamos a caminhar de-
vagar, com cautela, mas tenho esperança que 
a empresa continue a ser o negócio da família.”

Mais qualidade para a cortiça

A ajuda aos associados em matérias diversas, 
o envio de informação útil e os vários projec-
tos que a associação desenvolve são alguns 
dos pontos que Fernando Cardoso destaca e 
que faz com que a Jofecargo, Lda. seja asso-
ciada da APCOR.
“Já participamos no Formação PME. O programa 
possibilitou a formação dos nossos colaborado-
res em diversas áreas. Considero, no entanto, 
que nas áreas mais específicas da cortiça, os for-
madores deveriam ter um conhecimento mais 
aprofundado, para que possam transmitir infor-
mação nova aos colaboradores das empresas.”
Do ponto de vista mais sectorial, Fernando Car-
doso considera que “o TCA é um problema que 
a indústria tem em mãos e que tem tido difi-
culdade em resolver, mas acredito que é possí-
vel trabalhar para ultrapassar este obstáculo.” O 
empresário sugere medidas mais eficientes ao 
nível do montado, maior apoio político para o 
sobreiro, mais incentivos à plantação de novas 
árvores e ao tratamento das existentes, mais 
medidas de prevenção e combate aos fogos, 
entre outras. Tudo isto para que, na opinião 
de Fernando Cardoso, “se consiga cortiça com 
cada vez mais qualidade.”

Jofecargo, Lda produz 40 
milhões de rolhas/ano

Empresa está a preparar 
expansão para nova fábrica
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa 
APCOR / ONS 

·  Trabalho de análise e tradução de normas, em função do Programa de 
Normalização - 3º trimestre 2013; 

·  Assegurar a presença nas reuniões a nível internacional (Grupos  ISO/TC 87, 
CEN/TC 134, CEN/TC 88 e CEN/TC 99) dos técnicos portugueses nomeados 
para  acompanhar as actividades desenvolvidas  e a desenvolver;

·  Envio de caderno de encargos para elaboração de um GUIA sobre a 
Normalização- Esperam-se respostas até 30.10.2013.

·  Preparação e programação de reuniões de acompanhamento do trabalho 
no seio das subcomissões da CT 16- para monitorizar as actividades 
previstas no Programa de Trabalho de Normalização, apresentado no início 
do ano;

·  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;

·  Trabalho de análise, tradução e verificação de normas, em função do 
Programa de Normalização – para o 4º trimestre; 

·  Análise das propostas recebidas das empresas (gráficas) contactadas para 
envio de propostas com vista à publicação do Guia da Normalização.

Programa 
Formação 
PME

·  Continuação das visitas às ED’s, para finalizar e validar a sua inscrição no 
programa;

·  Finalizar a recepção de empresas candidatas a participar no projecto;
·  Inserção de dados das empresas no NetPME e SIIFSE;
·  Continuação das intervenções de Consultoria nas empresas seleccionadas;
·  Continuação da elaboração dos Diagnósticos Iniciais de intervenção;
·  Continuação da Acções de Formação identificadas no diagnóstico inicial;
·  Preparação do próximo pedido de reembolso;
·  Preparação da sessão de Assistência Técnica.

·  Início do curso de formação para Empresários;
·  Continuação das visitas às ED’s, que entretanto se inscreveram, para finalizar 
e validar a sua inscrição no programa;

·  Continuação da inserção de dados das empresas no NetPME e SIIFSE;
·  Continuação das intervenções de Consultoria nas empresas seleccionadas;
·  Continuação da elaboração dos Diagnósticos Iniciais de intervenção;
·  Continuação da Acções de Formação identificadas no diagnóstico inicial;
·  Realização da sessão de Assistência Técnica.

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 às 
empresas de cortiça e outros sectores.

·  Sessões de Técnicas de Procura de Emprego com os utentes oriundos das 
freguesias de Santa Maria de Lamas e Mozelos;

·  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;

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

Promoção 
Internacional 
da Cortiça – 
InterCork II

· Período de realização do concurso público internacional: lançamento 
– publicação em Diário da República e colocação na plataforma www.
compraspt.pt -, recepção de dúvidas e envio de respostas; encerramento do 
concurso a 30 de Setembro de 2013.

·  Avaliação das propostas;
·  Adjudicação dos trabalhos;
·  Início dos trabalhos.

Cork 
2013/2014

·  Aprovação do projecto;
·  Aquisição de Informação;
·  Publicações Diário Económico;
·  Preparação de Boletim Estatístico 2013;
·  Preparação da Gala Anual da Cortiça 2013;
·  Participação CELiège.

·  Publicação do Boletim Estatístico 2013;
·  Realização da Gala da Cortiça 2013;
·  Reformulação do sitio www.apcor.pt .
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