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Assoc iação Por tuguesa  da  Cor t iça
APCORNOTÍCIAS

Cultura e cortiça 
de mãos dadas
A APCOR promoveu o primeiro Sarau 
Cultural com o mote da cortiça. Uma 
exposição de quadros em cortiça 
queimada e o lançamento de um livro 
sobre a história da cortiça no século XIX 
fizeram parte do evento.  
| p. 3 e 4

A APCOR promoveu, mais uma vez, o 
encontro natalício entre os associados e 
diversas entidades para celebrar a época 
festiva. O evento celebrou-se na Quinta da 
Boeira, em Vila Nova de Gaia, e reuniu mais 
de 130 pessoas. 
| p. 6 e 7

Associados reúnem-se para 
jantar de Natal

Reconhecer os produtos de origem 
florestal que capturaram o carbono é o 
objectivo da etiqueta ambiental que foi 
lançada pela AIFF. A figura do “Arvatar” 
encara a personagem que de forma 
lúdica ensina a preservar o ambiente. 
| p. 13

Etiqueta Ambiental foi 
lançada

Os últimos dados da Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho 
apostam para um crescimento na 
produção mundial de vinho e uma 
estabilização no consumo. Itália assume 
agora o lugar de maior produtor de vinho 
e os EUA lideram na importação. 
| p. 15

Sector vinícola cresceu 
nove por cento
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Feiras de Vinho

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

InterDecoração 30 de Janeiro 
a 02 de 
Fevereiro de 
2014

Portugal www.interdecoracao.exponor.
pt

Feicon Batimat 18 a 22 de 
Março de 
2014

Brasil www.feicon.com.br/

Ecobuild 04 a 06 de 
Março de 
2014

Reino Unido www.ecobuild.co.uk

Mosbuild I 01 a 04 de 
Abril de 2014 

Rússia www.mosbuild.com 

Mosbuild II 15 a 18 de 
Abril de 2014

Rússia www.mosbuild.com

Tektónica Lisboa 06 a 10 de 
Maior de 
2014

Portugal www.tektonica.fil.pt

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

QSP Summit - The 
Multichannel 
Opportunity

13 de Março 
de 2014

Exponor- 
Porto

www.qspmarketing.pt/summit/

Feira Data Local Web-site

Essência do Vinho 
- Porto

27 de Fevereiro 
a 02 de Março 
de 2014

Portugal www.essenciadovinhoporto.
com/

Prowein
23 a 25 de 
Março de 
2014

Alemanha www.prowein.com

Sial/Set Canada 02 a 04 de 
Abril de 2014 Canadá www.sialcanada.com

Vinitaly 06 a 09 de 
Abril de 2014 Itália www.vinitaly.it

Salons de Vins de 
France

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

Essência do Vinho 
– Rio de Janeiro

28 e 29 de 
Abril de 2014 Brasil www.essenciadovinhorio.com

Sial Wine World 13 a 15 de 
Maio de 2014 China www.sialwineworld.com 

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

2013 em revista
Ao longo deste jornal damos a conhecer o trabalho desenvolvido pela APCOR no ano 
que agora finda, e que fica marcado por uma maior aproximação da associação aos seus 
associados. Desde logo, pelo jantar que se realizou, em Évora, no início do ano e que jun-
tou as empresas que operam mais a sul do país. Do mesmo modo, a APCOR encetou um 
conjunto de visitas semanais a empresas associadas e não associadas, para dar a conhecer 
os seus serviços e incentivar as empresas a uma maior participação na vida associativa. 
No sentido de criar um convívio mais profícuo com os associados, com outras entidades e 
com a comunidade local destaca-se a realização da 4ª Gala Anual da Cortiça, que homena-
geou um conjunto de personalidades e entidades que desenvolveram trabalhos em prol 
do sector e, ainda, o primeiro Sarau Cultural, que decorreu no auditório da APCOR, e que 
permitiu a inauguração de uma exposição de quadros em cortiça e o lançamento de um li-
vro sobre o sector, em simultâneo com a visita do bispo auxiliar do Porto, D. João Lavrador. 
Dentro do plano de actividade da APCOR destaca-se, ainda, o desenvolvimento de pro-
jectos como: a Campanha de Promoção Internacional da Cortiça (Intercork II), a dinami-
zação e reforço do associativismo – Cork 2013/2014, o Formação PME (programa para as 
pequenas e médias empresas), o CorchAcção – em desenvolvimento com a congénere 
espanhola Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (Asecor) - e o Gabinete 
Inserção Profissional (GIP).
A APCOR tem, ainda, promovido uma maior aproximação entre a indústria e as universi-
dades demonstrada pela forte intensificação de projectos conjuntos de Investigação & 
Desenvolvimento (I&D), e no que toca ao montado e ao sobreiro, registe-se a celebração 
do 2º aniversário da elevação da espécie a símbolo nacional. Participamos na realização 
do primeiro fórum ibérico Forest Stewardship Council (FSC) onde a cortiça assumiu um 
papel de relevo ao nível da certificação florestal e da cadeia de custódia e, ainda, partici-
pamos no lançamento da Etiqueta Escala de Carbono – apresentada pela Associação para 
a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (Aiff ) – e que tem por objectivo dar visi-
bilidade à capacidade dos produtos de origem florestal de capturar carbono e demonstrar 
as respectivas mais-valias ambientais. 
Terminamos o ano com a realização do tradicional convívio natalício com os associados na 
Quinta da Boeira em Vila Nova de Gaia.
Na mensagem natalícia e nos votos de ano novo, falou-se em recuperação, crescimento e 
competitividade do sector.
Ao nível dos mercados afirmou-se a necessidade de recuperação de quota aos vedantes 
alternativos, da necessidade de acompanharmos o crescimento do mercado vitivinícola 
mundial e, por último, da necessidade de acompanharmos a evolução, ainda que modera-
da, do mercado da construção e decoração.
Crescer em valor será parte da solução, e que resultará da aposta nos diferentes segmentos 
de mercado em que estamos habilitados, bem como pela via da diferenciação dos nossos 
produtos e da aposta, efectiva, nas novas aplicações de cortiça. 

A Direcção



CAPA

A APCOR promoveu, no dia 08 de Novembro, 
um sarau cultural, no auditório da associação. 
Esta sexta-feira cultural brindou os presentes 
com três momentos distintos, mas que contri-
buíram para o enriquecimento do sector, com 
a abordagem em diferentes áreas daquilo que 
pode promover a cortiça. A saber: a Exposição 
“Corking e o Shade”, de Carolina Marques - qua-
dros com pirogravação em cortiça; o lançamen-
to do livro “ A Cortiça nos Debates Parlamenta-
res da Nação Portuguesa 1839-1899”, de Nuno 
Silva, e a visita Pastoral do Bispo Auxiliar do Por-
to, D. João Lavrador.
O Corking é um projecto artístico que usa a cor-
tiça como matéria principal. E porquê Corking? 
Cork é a palavra inglesa para cortiça e a termi-
nação “ing” é o final da palavra burning que em 
português significa queimar. O Corking explora 
a velha técnica da pirogravação e traduz-se em 
“acto de queimar a cortiça”. É uma técnica artís-
tica usada há séculos e consiste numa reacção 
química natural: a combustão (ver entrevista 
com autora na página 4).

Estiveram em exposição oito quadros com te-
mas diversos e que puderam ser adquiridos 
pelos visitantes. Com a venda dos mesmos 20 
por cento do valor de cada peça será doado 
a um projecto de carácter humanitário que 
está a ser desenvolvido no Chade - o projecto 
do Eco-carvão. Para obter mais informações 
sobre o Corking pode visitar a página do face-
book em: https://www.facebook.com/pages/
Corking/429502013764212.
O serão foi, ainda, presenteado com o lança-
mento do livro “A Cortiça nos Debates Parla-
mentares da Nação Portuguesa 1839-1899”, da 
autoria do historiador Nuno Silva.
O livro abarca áreas como a política, a indústria, 
a agricultura, o comércio interno e externo, os 
transportes marítimos e terrestres, as vias de 
comunicação, as finanças, os impostos, o pen-
samento político e económico, tendo como 
fio condutor a cortiça. Nesta obra demonstra-
-se a importância da cortiça enquanto produto 
regional, nacional e internacional, através das 
vozes dos deputados, tentando revelar quando 

obteve dimensão socioeconómica suficiente 
para ser debatida na Câmara do Deputados da 
Nação Portuguesa, num período de cerca de 60 
anos de história lusa do século XIX.
O livro conta com cerca de 200 páginas de in-
formação e é embelezado por fotografias do 
acervo pessoal de José Neiva e recolhidas na 
Junta Nacional da Cortiça, assim como de ou-
tras fontes. A obra encontra-se para venda na 
APCOR e pode ser adquirida por 10 euros. Mais 
informações sobre esta obra podem ser obtidas 
em http://nunohistoria.wix.com/cortica.
Para terminar a noite, a APCOR recebeu a visi-
ta pastoral do Bispo Auxiliar do Porto D. João 
Lavrador. Esta visita inseriu-se num programa 
pastoral de cinco dias à região e que visou co-
nhecer a realidade local e animar e incentivar 
o trabalho paroquial desenvolvido. A sessão 
contou com uma apresentação sobre o que re-
presenta o sector industrial para o país e para a 
região, pelo presidente da APCOR, João Rui Fer-
reira, seguida pela exposição da Doutrina Social 
da Igreja, por D. João Lavrador. 

Sarau cultural reuniu mais de 50 pessoas
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APCOR 
promoveu 
sarau cultural

João Rui Ferreira, Padre José Carlos, D. João Lavrador, Carolina Marques e Nuno Silva  
(da esquerda para direita)



CAPA

Carolina Marques é uma jovem arquitecta que descobriu por acaso a técnica de queimar a cortiça. De pirogravador 
na mão consegue passar horas a criar um quadro. Descreve a cortiça como “nobre, esteticamente apelativa, con-
fortável e com boas propriedades físicas”. A exploração da cortiça é um dos objectivos para o futuro.

Corking  
é queimar  
a cortiça  
e fazer arte

Carolina Marques: de arquitecta 
a pirogravadora

Noticias APCOR - Como surgiu a ideia de pi-
rogravar cortiça?
Carolina Marques - Foi por simples curiosidade. 
Tinha pedaços de cortiça em casa e um piro-
gravador parado, então, apenas decidi expe-
rimentar para ver como resultava. Gostei do 
resultado e fui experimentando. Comecei com 
coisas pequenas, sem função, que foram evo-
luindo para reproduções de imagens, até aos 
retractos que faço hoje.

Porquê Corking para título da sua exposição?
Corking é o nome que dou ao projecto. “Cork” 
de Cortiça em inglês, e “ing” de Burning (“quei-
mando” em inglês). Na verdade, a intenção é 
mesmo usar a palavra Cork como verbo, e ao 
conjugá-la desta forma dar a ideia de ser um 
acto contínuo e atemporal de trabalhar a cor-
tiça: “cortiçando”. 

Em que consiste a técnica?
A técnica consiste simplesmente no uso da 
combustão para queimar o material e, de forma 
controlada, aplicar os motivos pretendidos. 
A pirogravação é uma técnica bastante antiga, 
normalmente usada sobre a madeira. Ela faz 
uso de uma reacção química natural: a combus-
tão, para criar efeitos artísticos. Usa-se para isso 
um pirogravador, isto é, uma caneta com uma 
ponta metálica que, quando ligada à corrente 
eléctrica, se torna incandescente e queima ma-
teriais macios, como é o caso da cortiça.
A pirogravação é uma técnica demorada, que 
requer precisão e muita paciência.

Quanto tempo demora a fazer um quadro?
Dependendo do tipo de preenchimento preten-
dido, o quadro demora mais ou menos tempo. No 
caso dos retractos pontilhados, esses são os tra-
balhos, em proporção, mais rápidos. No caso do 
retracto da Amália, atendendo ao seu tamanho e 
à quantidade de camadas de luz, temos um traba-
lho para cerca de 30 horas de trabalho. 
Já no caso do São Pedro (original de Grão Vas-

co), temos um quadro para mais de duas sema-
nas de trabalho. 
No fundo, o que determina o tempo é o tama-
nho, a área de preenchimento, o tipo de ima-
gem e o tipo de bico de pirogravador usado.

Quantos quadros já realizou até à data?
Na verdade não sei bem, mas seguramente foi 
mais de uma trintena de quadros, não contan-
do, claro, com outros trabalhos que vou fazen-
do, como caixas, mobiliário, brincos, pendentes. 

Por que valor se pode adquirir um quadro?
Devido à possibilidade de trabalhar com vários 
tamanhos, com várias imagens, com várias pon-
tas... tudo isso torna cada trabalho específico e 
objecto de uma atenção particular, pelo que o 
preço difere segundo parâmetros de tempo de 
execução, sobretudo. 
Um retracto como o da Amália, por exemplo, 
sem moldura, tem um custo de 150€. 
Para não fugir aos exemplos apresentados ante-
riormente, um São Pedro, por exemplo, já tem 
um custo mais elevado, precisamente pela me-
todologia de execução e pelo tempo de execu-
ção da obra e ser bastante superior. Este atinge 
o valor de 760€, já com a moldura.

Parte do valor da venda reverte para um 
projecto no Chade. Pode explicar melhor 
este projecto e porque decidiu contribuir?
O projecto no Chade é um projecto humanitá-
rio em que me vejo envolvida há já um ano, e 
no qual participo enquanto arquitecta-estagiá-
ria e voluntária. Este projecto humanitário visa 
a produção de uma forma de energia alterna-
tiva, económica e ecológica a uma população 
maioritariamente empobrecida e com carên-
cias energéticas severas. Esta forma de energia 
chama-se ecoCarvão e, na sua produção, subs-
titui a madeira por desperdícios agrícolas locais, 
como a palha do arroz ou de sésamo, para desta 
forma os reaproveitar e integrar no processo de 
produção de carvão. 

Este projecto está a ser desenvolvido no Chade, 
um dos países mais pobres do mundo, e com 
elevadas carências energéticas, onde 97 por 
cento da população vive sem acesso a electri-
cidade ou outras formas de energia economi-
camente viáveis.
O Corking acha que pode ajudar a contribuir 
para, pelo menos, difundir projectos com este 
carácter, com esta urgência. Por isso, para além 
de apresentar, sempre que me é dada a possibi-
lidade, o projecto do ecoCavão nas exposições 
dos trabalhos Corking, também optei por ofe-
recer uma percentagem de 20 por cento resul-
tante da venda dos trabalhos, ao projecto do 
ecoCarvão.

Já recebeu encomendas de quadros?
Já me foram encomendados vários quadros, 
sobretudo retractos mas não só, e também ou-
tros trabalhos como caixas, brincos, pendentes 
e mobiliário.

Como já referiu, aplica esta técnica a 
outros objectos. Por exemplo bijuteria. 
Pode explicar um pouco melhor esta ac-
tividade?
A cortiça é o material base, e sobre ela aplico 
a técnica da pirogravação. Pelas suas caracte-
rísticas a cortiça pode facilmente adaptar-se a 
outros objectos e mesmo funções. Por ser leve 
e natural, a cortiça é um óptimo material para 
usar para brincos. Por ser nobre, esteticamente 
apelativa, confortável e com boas propriedades 
físicas, a cortiça torna-se um aliado ideal em tra-
balhos artísticos e objectos que se querem com 
um cunho de elegância e inovação, quer para 
oferecer como para próprio usufruto.

Como tem sido a receptividade das pesso-
as ao seu trabalho?
Positivo. As pessoas ficam surpreendidas com 
mais uma polivalência da cortiça, neste caso 
enquanto suporte artístico, e não imaginavam 
que tal técnica se pudesse aplicar com tal pe-

Oito quadros estiveram em exposição na APCOR
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Cortiça alia-se aos vinhos 
do Alentejo

Experimentar 
a cortiça

rícia e originalidade. Eu própria fico por 
vezes surpreendida com os resultados que 
obtenho. De facto, a cortiça tem-me vindo 
a surpreender cada vez pela sua versatilida-
de. E muito me apraz tê-la elegido, quase de 
forma involuntária, para desenvolver algo 
novo e que deixa as pessoas agradavelmen-
te surpreendidas.
 
Pretende continuar a evoluir nesta 
área? Que projectos tem em mente?
Pretendo, claro, continuar a explorar a técni-
ca e explorar novas formas de fazer uso da 
cortiça. Estes são trabalhos que faço por pra-
zer e sem qualquer tipo de obrigação. Para 
o futuro tenho algumas ideias e experiências 
que queria pôr em prática. Tudo leva o seu 
tempo a evoluir e a encontrar um lugar. O 
Corking, por certo, ainda tem um longo ca-
minho a percorrer, muito a aprender e mui-
to a experimentar. O tempo, o trabalho e a 
persistência se encarregarão de trazer frutos.

A cortiça juntou-se, pela primeira vez, à pro-
moção dos vinhos do Alentejo que decorreu 
de 18 a 19 de Outubro, no Centro Cultural de 
Belém, em Lisboa. 
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana 
(CVRA), que realiza este evento pelo quinto ano 
consecutivo, convidou a APCOR para estar pre-
sente, no sentido de promover junto dos con-
sumidores este dois produtos de excelência: a 
cortiça e o vinho. 
Para a realização da iniciativa, a cortiça esteve repre-
sentada através de três acções, a saber: um stand da 
associação, recolha de rolhas e mostra de design.
Num espaço criado para a APCOR foi possível 
distribuir materiais relacionados com a cortiça 

Experimentar o material cortiça nas suas várias 
valências foi o desafio que a ExperimentaDe-
sign lançou a vários arquitectos e designers. O 
resultado esteve patente no Mosteiro dos Jeró-
nimos, em Lisboa, de 07 de Novembro a 01 de 
Dezembro. 
“Metamorphosis” é o nome do projecto desen-
volvido pela ExperimentaDesign em parceria 
com a Corticeira Amorim, totalmente produzi-
do por esta empresa.
A exposição reuniu peças de Siza Vieira, Souto 
de Moura, João Luís Carrilho da Graça, Herzog & 
de Meuron, Alejandro Aravena, Amanda Levete, 
Manuel Aires Mateus, James Irvine, Jasper Mor-
rison e Naoto Fukasawa. 
A mostra, segundo a organização, resulta de um 
processo de investigação e desenvolvimento 
das potencialidades e expansão de um material 
“profundamente português, a cortiça”. “Analisa 
as utilizações inovadoras, criativas e de vanguar-
da deste material, visando uma exploração das 
suas limitações, das suas últimas fronteiras e da 
sua capacidade de transformação”, pode ler-se 
no sítio do evento.
Através da reflexão e pesquisa de um grupo 
internacional de designers e arquitectos de 
renome, a “Metamorphosis” descobre novos 
produtos e utilidades baseadas nas proprie-

e o vinho, assistir à visualização de vídeos diver-
sos e, ainda, esclarecer as possíveis questões so-
bre este material. No mesmo local esteve patente 
uma instalação com peças de design da empresa 
Susdesign, nomeadamente os bancos Lagarta e 
frapés Vine, da autoria de Ana Mestre, bem como 
peças de design da Sofalca, empresa associada da 
APCOR. A Quercus também se juntou à iniciativa, 
através do seu projecto Green Cork, e recolheu as 
rolhas de cortiça que resultaram da abertura das 
garrafas para degustação. Estima-se que estive-
ram em prova cerca de quatro centenas de vinhos 
alentejanos, com destaque para os últimos lança-
mentos disponíveis no mercado e para as grandes 
referências da região.

dades únicas deste material. É um projecto 
experimental onde foi atribuído aos autores 
convidados uma liberdade criativa total para a 
concepção de novos territórios, funções e for-
mas a partir da cortiça, que se constitui como 
um recurso relevante na cultura material e pro-
dução no século XXI.
Ainda para a ExperimentaDesign foi desenvolvida 
uma peça denominada “iConfess”, pelo designer 
Bruno Carvalho, e que pretende revolucionar o 
conceito de “confessionário”. A obra alia a versatili-
dade da cortiça à tecnologia moderna dos tablets 
e é um ponto de encontro com um banco de cor-
tiça onde se juntam duas pessoas separadas por 
uma parede também de cortiça. A peça esteve ex-
posta na capela do Projecto da Travessa da Ermida, 
em Lisboa, entre os dias 7 e 10 de Novembro, e 
teve na empresa Sofalca o apoio para a execução. 
A exposição SuperSúber (na Galeria Bessa Perei-
ra, em Lisboa), da autoria de Andreia Tocha foi 
outra das iniciativas onde a cortiça esteve pre-
sente. A SuperSúber é uma linha de mobiliário 
feita inteiramente de cortiça virgem. “Para além 
do reconhecimento das características da corti-
ça como matéria-prima inimitável e renovável, 
é precisamente o respeito e admiração pela sua 
liberdade original e primária que esta linha nos 
revela”, regista o sítio da mostra.

Perfil
Carolina Marques é uma jovem arquitec-
ta, licenciada pela Universidade do Porto, 
com um grande interesse na área da sus-
tentabilidade e arquitectura bioclimática. 
Como hobby gosta de queimar cortiça, e 
esta é uma faceta que vem a cultivar há 
mais de dois anos. Em 2013, depois de 
uma exposição no Instituto Português da 
Juventude de Viseu, foi convidada para 
expor na Feira Internacional da Cortiça, 
em Coruche, onde ficou surpreendida 
com a boa recepção aos seus trabalhos. 
Às exposições que tem feito, alia sempre 
um outro projecto no qual tem participa-
do enquanto arquitecta voluntária - o pro-
jecto do ecoCarvão, no Chade, no sentido 
de sensibilizar para problemas ecológicos 
e sociais existentes no país.

Peça de Amanda Levete que 
pode transformar-se num 

banco ou numa parede 

© DR/PedroSadio&MariaRita@thatimage

Carolina Marques explicou o seu 
projecto Corking
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NATAL

Indústria celebra  
época natalícia

O evento teve lugar no dia 13 de Dezembro, 
e este ano rumou a Vila Nova de Gaia, para a 
Quinta da Boeira. A opção por este espaço sur-
giu como uma solução natural face à sua bele-
za e à dimensão simbólica do Vinho do Douro 
e Porto que este local representa. 
Situado na envolvência de árvores centenárias, 
bem representado por majestosos sobreiros, o 

Palacete de inícios do século XX foi recupera-
do de acordo com a sua traça original e clas-
sificado como património da cidade. Os seus 
azulejos remetem para uma cidade ligada aos 
vinhos, com a presença de elementos como a 
uva e os barcos rabelos.
Registe-se, ainda, que é neste espaço que está 
a ser construída a maior garrafa de vinho do 

mundo e que irá permitir, no seu interior, vi-
sualizar um filme em 3D sobre as principais re-
giões de vinhos do país, seguida de provas de 
vinhos portugueses. 
O evento contou com o discurso do presidente 
da APCOR, João Rui Ferreira, do gestor do Com-
pete, Franquelim Alves, e do presidente da Câ-
mara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa.

Para celebrar a época natalícia, a APCOR preparou um momento de convívio que 
se traduziu num jantar de Natal com os seus associados e entidades diversas, num 
total de mais de 130 pessoas. 
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FLORESTA

Cortiça no 
I Seminário 
Ibérico da 
FSC

Sobreiro e cortiça são caso  
de estudo no StarTree

A cortiça e o montado de sobro estiveram pre-
sentes no I Fórum Ibérico promovido pela orga-
nização não-governamental Forest Stewardship 
Council (FSC), que decorreu no dia 21 de Novem-
bro, no Hotel Inspira Santa Marta, em Lisboa. A 
certificação FSC para a floresta de sobro e para 
as empresas da cortiça (no âmbito da cadeia de 
custódia) tem assumido um papel de destaque 
em Portugal e nos países onde este material tem 
grande presença. 
Assim, de destacar que dos 145 certificados FSC 
atribuídos em Portugal, 33 estão ligados à cortiça 
e aos produtos de cortiça. O total mundial de cer-
tificados FSC para a cortiça é de 120, sendo que 
para além de Portugal, Espanha conta com 25 
certificados, França com quatro e Itália com três. 
Se a análise for apenas para a cadeia de custódia 
(considerando apenas a indústria transformado-

O projecto StarTree (árvores multifuncionais 
e produtos florestais não lenhosos, um desafio 
e uma oportunidade) promoveu no dia 28 de 
Outubro, em Coruche, um encontro para apre-
sentar o caso de estudo português que inclui 
a cortiça como um dos produtos-chave, a par 
com os cogumelos e pinha-pinhão. Este dia 
intensivo contou com uma visita ao montado, 
ao Observatório da Cortiça, e um encontro com 
diversos oradores, no qual esteve inserido uma 
apresentação da APCOR. Este testemunho cha-
mou a atenção para a importância da cortiça no 
panorama português, ao nível do valor gerado 
pela indústria, mas também ao nível social. Foi 
destacado o trabalho que o sector tem vindo a 
levar a cabo na qualidade, na inovação e na co-
municação, com vista a garantir o futuro desta 
indústria. 
O objectivo do StarTree é aproximar a comu-
nidade científica, os proprietários florestais, as 
empresas e parceiros comerciais, de forma a 

ra de cortiça), existem 96 certificados em todo o 
mundo, sendo que 17 estão em Portugal, 
Este primeiro fórum da FSC pretendeu abordar 
a problemática da desflorestação global e ne-
cessidade de promover uma gestão responsá-
vel das florestas como forma de assegurar um 
futuro melhor para o planeta. O evento reuniu 
responsáveis de várias empresas portuguesas 
e multinacionais, que partilharam os benefícios 
da adopção de práticas de gestão florestal am-

colocar os Produtos Florestais Não Lenhosos 
(PFNL) no foco de produtos e mercados a de-
senvolver. Centra-se em adquirir conhecimento 
para optimizar a gestão da multifuncionalidade 
da árvore e desenvolver uma abordagem inova-
dora para melhorar o mercado e rentabilidade 
da cadeia de PFNL, contribuindo para uma eco-
nomia rural mais competitiva.
As florestas europeias, estendendo-se por 35 por 
cento da área da União Europeia, providenciam 
produtos e serviços múltiplos às comunidades 
rurais e à sociedade em geral. Contribuindo 
para o rendimento de cerca de 16 milhões de 
proprietários e criando quatro milhões de pos-
tos de trabalho, as florestas europeias desempe-
nham um papel cada vez mais significativo na 
promoção do crescimento sustentável e inclu-
sivo na Europa. Os produtos florestais lenhosos 
têm uma importância reconhecida no sector 
florestal. Os PFNL e as árvores multifuncionais 
(como é o caso do sobreiro) também assumem 

bientalmente adequadas, socialmente benéficas 
e economicamente viáveis, na procura de uma 
mudança positiva e duradoura no sector. 
A presença da cortiça neste encontro foi asse-
gurada pelo testemunho do secretário-geral 
da Confederação Europeia da Cortiça (CELiège), 
João Rui Ferreira, que participou no painel “Mar-
-ket tendencies of FSC Certification” e abordou a 
certificação FSC na indústria da cortiça e o reflexo 
da mesma no mercado.

igual importância em muitas regiões europeias 
(em termos da manutenção do rendimento, 
das tradições e conhecimento tradicionais e da 
melhoria da competitividade das economias 
rurais), mas ainda não há dados para o demons-
trar. Por isso, a União Europeia decidiu financiar 
o projecto StarTree, no sentido de colmatar esta 
falha. Existem 14 casos de estudo a nível euro-
peu, coordenados por uma entidade de cúpula 
- European Forest Institute, na Finlândia -, sendo 
que um está em Portugal e tem como parceiro 
o Instituto Superior de Agronomia (ISA). A corti-
ça está, ainda, a ser caso de estudo no projecto 
da vizinha Espanha, mais concretamente na Ca-
talunha, região onde esta espécie ocupa, tam-
bém, um lugar de relevo na região. 
O projecto está orçado em cerca de 7,5 milhões 
de euros, e terá duração de quatro anos, tendo-
-se iniciado em 2012. Mais informações sobre a 
iniciativa podem ser obtidas em 
www.star-tree.eu. 

FSC atribuiu 145 certificados para a cortiça, em Portugal
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NOTÍCIAS

2º aniversário da elevação  
do Sobreiro a Árvore Nacional 

30 empresas inscritas  
no Formação PME

Completou-se em Dezembro o segundo aniver-
sário da elevação do Sobreiro a Árvore Nacional 
de Portugal. Registe-se que este acontecimen-
to surgiu com a aprovação, por unanimidade, 
de um projecto de resolução apresentado na 
Assembleia da República (AR) e teve a ajuda 
de uma petição pública (promovida pelas as-

A 7ª Edição do Programa Formação PME (Pe-
quenas e Médias Empresas) está em curso e a ser 
implementada em 30 empresas associadas da 
APCOR, prevendo-se a sua conclusão em Abril 
de 2014. 
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) é a 
entidade gestora do programa Formação PME 
que, por sua vez, conta com um conjunto de 
promotores locais, entre os quais a APCOR, res-
ponsáveis pela implementação do programa. O 

sociações Árvores de Portugal e Transumância 
e Natureza) que reuniu mais de duas mil assi-
naturas.
O órgão máximo da soberania portuguesa re-
conheceu, assim, a importância desta espécie 
florestal para a economia, o ambiente e a so-
ciedade portuguesa. 

Formação PME é financiado pelo Programa Ope-
racional Potencial Humano (POPH), do Quadro 
de Referência Estratégico Nacional (QREN).
A APCOR está presente neste programa desde a 
1ª edição e tem por objectivo disponibilizar aos 
seus associados as melhores ferramentas para o 
sucesso da sua empresa.
Este programa, que é de comparticipação finan-
ceira gratuita para as empresas associadas da 
APCOR, tem três objectivos principais, a saber: 

Registe-se que 1º aniversário da elevação do 
Sobreiro a Árvore Nacional de Portugal foi as-
sinalado com a plantação de um sobreiro nos 
jardins da AR. Este sobreiro foi plantado por 
José Luís Peixoto – escritor e natural de Gal-
veias, Ponte de Sor, Alentejo - que apadrinhou 
esta árvore.

melhoria dos processos de gestão das entidades 
destinatárias (empresas) e reforço das compe-
tências dos seus dirigentes, quadros e trabalha-
dores; promoção da formação orientada para o 
apoio ao desenvolvimento organizacional, no 
sentido de conduzir à dupla certificação escolar 
e profissional dos trabalhadores; e promoção do 
desenvolvimento das entidades destinatárias.
Publica-se abaixo a lista das empresas que estão 
a ser intervencionadas:

Nº Empresa a intervencionar (REGIÃO NORTE)
1 3 DC - Intelligent Nature, Lda.
2 A.J.A. Marques - Indústria da Cortiça, 

Unipessoal, Lda.

3 Bernardino & Ferreira, SA
4 Bernardino Pais, Cortiças, Lda.
5 C. R. Cortiças, Lda.
6 Carla Mota Gonçalves, Lda.
7 César Neves & Irmão, Lda.
8 Corsan - Corticeira Santiago, Lda.
9 Cortiças - Pinto & Costa, Lda.

10 Cortiças J. Almeida & Soares, Lda.

Nº Empresa a intervencionar (REGIÃO NORTE)
11 Cortiças Montes Gavião, SA
12 Corticeira Piloto & Filhos, Lda.
13 Desacork - Indústria e Comércio de Cortiças, Lda.
14 Dinis de Oliveira & Filhos, SA
15 DPF - Indústria de Aglomerados de Cortiça, Lda.
16 Fernando Couto - Cortiças, SA
17 Jesus Couto & Pereira, Lda.
18 Jorge Pinto de Sá, Lda.
19 Lima Vanzeller & Leal, Lda.
20 M. A. Silva 2 - Cortiças, Lda.
21 Manuel Firinho & Filhos, Lda.

Nº Empresa a intervencionar (REGIÃO NORTE)
22 Manuel Grilo - Cortiças, Lda.
23 Paulus Cork, Lda.
24 Ramiro & Figueiredo, Cortiças, Lda.
25 Rolhacork - Indústria de Cortiça, Lda.
26 Sá & Irmão, SA
27 SERCOR - Sociedade Exportadora de Rolhas e 

Cortiça, SA

28 SOPRECOR - Sociedade Preparadora de 
Cortiças, SA

29 Unicor 2  - Produtos de Cortiça, Lda.
30 World Cork G.C. Lda.
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MEDIA

Recortes de Imprensa

Belgian Christmas Ale foi o nome da cerveja que a Unicer lançou no 
Natal e que conta com uma rolha de cortiça. Disponível numa gar-
rafa de 0,75cl é uma edição exclusiva e limitada a dez mil garrafas. 

In, Vida Económica, 13 de Dezembro de 2013

A revista brasileira LuxGood reconheceu o artista Alexandre Farto, 
mais conhecido por Vhils, e a sua obra em cortiça. Vhils iniciou o 
contacto com a cortiça numa escultura que retracta o sector da 
cortiça e que pode ser encontrava na empena da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira.

In, Terras da Feira, 23 de Dezembro de 2013

Cortiça portuguesa à conquista do espaço. A Agência Espacial 
Europeia seleccionou um consórcio nacional, que integra a Corti-
ceira Amorim, para desenvolver um sistema de protecção inova-
dor – que tem por base um compósito com cortiça - que exercerá 
simultaneamente funções estruturais e térmicas, permitindo a sim-
plificação do processo de reentrada na Terra de cápsulas espaciais. 

In, Atlântico Expresso, 30 de Dezembro de 2013

Cortiça: matéria-prima de futuro. 
A cortiça, as suas propriedades, 
os dados económicos e os di-
versos produtos são alguns dos 
pontos abordados num artigo 
de seis páginas que a House 
Trends publica sobre o sector da 
cortiça. 

In, House Trends, 
Outubro de 2013

A Granorte – empresa associada da AP-
COR – recebeu uma menção honrosa 
na categoria PME Exportadora – Bens 
Transaccionáveis dos Prémios Exporta-
ção & Internacionalização promovidos 
pelo Jornal de Negócios e pelo Banco 
Espírito Santo. 

In, Terras da Feira, 02 de 
Dezembro de 2013

“Cork it all” e uma linha de mobiliário desenhada por Miguel Arruda são dois exem-
plos levados a cabo pela Larus que comprovam as qualidades da cortiça. Betão e 
cortiça foram os elementos escolhidos por Miguel Arruda para conceber uma linha 
de mobiliário urbano. A adopção pela cortiça, segundo o designer, teve a ver com 
o facto de desenvolver uma linha que se destacasse pelo design mas também pela 
resistência, suavidade táctil e conforto térmico. O “Cork it all” é um sistema de constru-
ção modular da autoria do arquitecto Pedro Joel Costa, que utiliza painéis compósitos 
à base de cortiça concebidos e fabricados pela Sedacor. 

In, Construir, 20 de Dezembro de 2013

“Cork”, “Ring” e “Round” são três lavató-
rios que têm em comum a cortiça. O 
primeiro é concebido pela Norbanho, 
e os outros dois são da Sanindusa e 
desenhados por Melissa Vilar. Para a 
designer a opção pela cortiça teve 
que ver com o facto de estar ser “um 
recurso natural nacional e com eleva-
do potencial de inovação tecnológica, 
para além de ser um dos símbolos mais 
representativos da identidade portu-
guesa.”

In, Construir, 20 de Dezembro de 2013
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MEDIA

Jena Malone que interpreta a personagem de Johanna Mason no 
filme “The Hunger Games II” vestiu uma peça de roupa com aplica-
ção da cortiça. Alexander McQueen é um dos responsáveis pelo 
guarda-roupa do filme que estreou, em Portugal, em Novembro. 

In, http://capitolcouture.pn/post/58714770487/johanna-mason-
branching-out-the-young-district-7

O CorkWave é uma nova solução de isolamento concebida por Miguel Arruda em parceria 
com a Sofalca. É inovação do ponto de vista estético e permite um isolamento térmico e acús-
tico de paredes interiores. O CorkWave é produzido através de um novo método de transfor-
mação das peças de aglomerado negro de cortiça expandida, por meio de um corte ondulado.

In, O Mirante, 14 de Novembro de 2013

Tasa é o nome de um projecto de artesãos do Algarve que apostam 
em materiais naturais para realizar as suas ideias. A cortiça, o barro 
e o linho são alguns dos exemplos. As peças podem ser adquiridas 
nas lojas como a Naturlink, Gente da Minha Terra, A Vida Portugue-
sa e Feitoria. 

In, Sol, 20 de Dezembro de 2013

O Grupo JPS foi distinguido com o prémio do Melhor Filme Institucional (Corporate), da nova 
secção “Techniques & d’Entreprise”, do Festival de filmes sobre a vinha e o vinho - Oenovidéo®, 
organizado pelo Forum Oenologie e patrocinado pelo SITEVI, Salão Internacional para a Fileira 
da Vinha e do Vinho, Frutas-Legumes e Olivicultura, que decorreu de 26 a 28 de Novembro 
2013, no Centro de Exposições de Montpellier, França.
Segundo o Júri do Festival, o filme, intitulado “JPS Cork Group, like the cork we evolve” (JPS 
Cork Group, como a cortiça, nós evoluímos), foi premiado, de entre inúmeros outros filmes 
de diferentes países apresentados a concurso, “pela notável forma como comunica a visão, 
a paixão e a ligação entre o Grupo JPS, a natureza e a inovação, bem como pela qualidade 
técnica, imagem e ilustrações ao longo de todo o filme”.
O filme, realizado por Diogo Valente (Dreamlab Portugal) pode ser visto seguindo o link: 
http://youtu.be/ic2T-hHiPqw .

In, Comunicado JPS Cork Group, 13 de Novembro de 2013
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NOTÍCIAS

Acção “Saca-
-rolhas” já 
recolheu 25 
toneladas de 
cortiça

Cortiça é perfeita  
para Tequila  
Patrón

A Associação Guias de Portugal (AGP) desenvol-
ve, desde 2005, a acção “Saca-rolhas”.  Com esta 
iniciativa pretende-se a recolha de rolhas de cor-
tiça usadas. Até Outubro de 2013 a AGP recolheu 
25 toneladas que foram levadas para re-utilizar. 
O programa tem um duplo objectivo: contribuir 
para a preservação do ambiente, reaproveitando 
um recurso natural como a cortiça, e colaborar 
com instituições de solidariedade social. 
Para mais informações sobre o projecto consul-
te: http://www.guiasdeportugal.org/index.php/
projetos/rolha 

“Simplesmente Perfeita” (“Simply Perfect”) 
foi o mote escolhido pela Tequila Patrón – a 
tequila premium mais vendida em todo o 
mundo – para a sua nova campanha de pro-
moção. “Vivemos num mundo onde todos 
procuram a perfeição. O relógio perfeito, o 
carro perfeito, a noite perfeita, as férias per-
feitas”, explicou a empresa em comunicado. E 
continuou: “Nós temos a tequila perfeita”.
Como parte desta campanha, a Patrón lançou 
um sítio acessível em www.simplyperfect.
com que para além de permitir aos visitantes 
colocar mensagens, fotografias e vídeos sobre 
a sua experiência com a tequila, mostra como 
é que se faz esta bebida, as várias gamas dis-
poníveis e informação na nova campanha. 
Mas esta promoção foi mais além: spots de 
televisão, anúncios de imprensa e outdoors 
são outras das apostas. Os anúncios primam 
por duas mensagens: “Alguma perfeição é dis-
cutível” e do outro lado “Alguma não.”

Um dos anúncios lançados tem a rolha de 
cortiça como elemento principal (ver ima-
gem). Associado à imagem, a mensagem 
também elogia a cortiça: “Apenas os melhores 
ingredientes fazem parte da nossa tequila. As-
sim como as nossas rolhas de cortiça.” Ao qual 
acrescenta: “Na Patrón, a cortiça que usamos 
para as nossas rolhas vem directamente de 
Portugal. É impermeável, elástica e resistente. 
Afinal, nós odiamos aquilo que possa fazer 
mal à nossa tequila.”

Rolhas que dão bijuteria  

O Município de Sobral de Monte Agraço re-
alizou a III Festa do Pão, integrada nas come-
morações do Feriado Municipal – 5ª Feira da 
Espiga. Na edição deste ano foi desenvolvido 
um atelier para crianças (com idades entre 
os três e os dez anos) com rolhas de cortiça. 

Durante cerca de duas horas, 40 participan-
tes puderam criar colares, pulseiras e diversos 
carimbos tendo por base as rolhas de cortiça. 
Alguns destes objectos foram gentilmente 
enviados à APCOR e estão em exposição no 
auditório para quem desejar visualizar. 

40 crianças trabalharam a cortiça

Publicidade da Tequila Patrón
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Etiqueta 
ambiental 
valoriza os 
produtos de 
origem florestal

A Etiqueta Escala de Carbono – recentemente 
apresentada pela Associação para a Competi-
tividade da Indústria da Fileira Florestal (Aiff ) – 
tem por objectivo dar visibilidade à capacidade 
dos produtos de origem florestal de capturar 
carbono e demonstrar as respectivas mais-va-
lias ambientais.
Esta nova etiqueta pretende dar a conhecer aos 
consumidores o valor de dióxido de carbono 
(CO2) equivalente capturado ou emitido por 
determinado produto de origem florestal, de 
que são exemplos os revestimentos, pavimen-
tos ou peças de mobiliário de base de madeira 
ou de cortiça. 
Na apresentação pública desta iniciativa - que 
decorreu no Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa 

e foi enquadrada na terceira edição da Trienal 
de Arquitectura de Lisboa – o presidente da Aiff, 
João Ferreira do Amaral, referiu que “os produtos 
da fileira florestal enquanto armazenadores de 
carbono, que capturam carbono durante todo 
o seu ciclo de vida e armazenam-no depois de 
transformados, contribuem para o combate às 
alterações climáticas e, consequentemente, 
para a preservação do ambiente. Ao criar esta 
etiqueta pretendemos demonstrar e reforçar os 
benefícios desta fileira.”
Os produtos a que será atribuída a Etiqueta 
Escala de Carbono terão de apresentar uma 
percentagem de pelo menos 30 por cento de 
matérias-primas (percentagem mássica) com 
origem na fileira florestal.

NOTÍCIAS

Para ajudar a comunicar o conceito de captura 
de carbono e clarificar o papel dos produtos de 
origem florestal enquanto armazenadores de 
carbono “nasceu” o Arvatar, que será o prota-
gonista da nova etiqueta ambiental. O Arvatar 
é um personagem criado para “ensinar” ou “re-
cordar” de forma lúdica o conceito de captura 
e armazenamento de carbono. Enquanto ser da 
floresta, o Arvatar tem como missão sensibilizar 
os seres humanos para os benefícios do uso de 
produtos de base florestal, enquanto produtos 
que armazenam carbono e que consequente-
mente ajudam no combate às alterações climá-
ticas e preservação do ambiente.
Mais informações podem ser obtidas em www.
facebook.com/Arvatar . 

Imagem do Arvatar
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Sector vinícola  
em crescimento
O sector vitivinícola está, finalmente, a recu-
perar. Após um período menos animador com 
a produção a atingir, em 2012, valores similares 
aos verificados em 2002, com 258 milhões de 
hectolitros, espera-se um fecho do ano de 2013 
com um aumento de nove por cento, o que 
significa valores próximos dos 280 milhões de 
hectolitros (hl) (gráfico 1).
Os dados divulgados pela Organisation Inter-
nationale de la Vign et du Vin (Organização In-
ternacional da Vinha e do Vinho) registam um 
cenário positivo para o panorama mundial e 
com destaque para os cinco principais países 
produtores, a saber: Itália continua a liderar, 
com 45 milhões de hl e regista um aumento de 
dois por cento; França aproxima-se de Itália e 
chega aos 44 milhões de hl, com um aumento 
de sete por cento; Espanha dispara a sua produ-
ção e aumenta 23 por cento, o que significará 
40 milhões de hl; EUA e Argentina, que ocupam 
o 4º e 5º lugar, também continuam a subir, com 
valores de sete e 15 por cento, respectivamente, 
arrecadando 22 milhões de hl e 15 milhões de hl 
(tabela 1).
Portugal, que ocupa o décimo lugar no 
ranking da OIV, também aumentou a sua pro-
dução em sete por cento, atingindo valores 
próximos dos sete milhões de hl. Segundo o 
Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), as expor-
tações de vinho alcançaram 500 milhões eu-
ros até Setembro de 2013, mais 4,5 por cento 
face ao período homólogo. Segundo se pode 
ler no comunicado divulgado pelo IVV “o ter-
ceiro trimestre de 2013 foi o mais favorável do 
ano, com um crescimento de 7,4 por cento, 
impulsionado pelas exportações extra-co-
munitárias que aumentaram 15,2 por cento 
e representaram 49 por cento do valor total 
exportado entre Julho e Setembro”.
A juntar a estes dados, a OIV diz ainda que o con-
sumo mundial também vai aumentar, prevendo-
-se chegar aos 245 milhões de hl (gráfico 2).
No que toca ao comércio, a OIV refere que se 
está a vender por mais valor em 2013 os mes-
mos hl vendidos em 2012. Para 2013 apontam 
98,1 milhões de hl para 25,6 mil milhões de eu-
ros, sendo que no ano anterior para quantida-
des idênticas, os valores não foram além de 25,3 
mil milhões de euros.
Os EUA são agora o maior importador de 
vinho (ultrapassaram o Reino Unido e au-

mentaram em quase 10 por cento); o Reino 
Unido surge em segundo, seguido pela Ale-
manha. O Canadá e a China surgem em 4º e 
5º lugar respectivamente, com aumentos na 
importação de 10 e sete por cento, respec-
tivamente. Estes cinco importadores totali-
zam um valor de 13 mil milhões na compra 
de vinho, por ano. 
No entanto, os países que registaram um maior 
aumento nas importações foram o Japão, o Ca-

nadá e a Austrália, com uma nota positiva tam-
bém para a Polónia e Lituânia (tabela 2). 
Ao realizar a análise por continente verifica-se 
que a Europa, embora ocupe o primeiro lugar 
com 47, 3 por cento e 12 mil milhões de euros, 
registou uma subida de apenas 4,3 por cento. 
O continente que mais cresceu ao nível da im-
portação foi a Oceânia com 14,2 por cento se-
guido pela América do Norte com 9,9 por cento 
(gráfico 3).
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Gráfico 1 - Produção mundial de vinho 

310

290

270

250

230

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

20
12

 - p
rovis

ório

2013 - e
sti

mad
o

281 Mhl

Mhl

Fonte: OIV

Gráfico 2 - Consumo mundial de vinho
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SECTOR VINÍCOLA

Unidade: 1000hl 2009 2010 2011 2012
provisório

2013
estimado

2013/2012 variação  
em volume 2013/2012 variação em % Ranking

Itália 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1084 2% 1
França 46 269 44 381 50 764 41 205 44 082 2877 7% 2
Espanha 36 093 35 353 33 397 32 478 40 000 7522 23% 3
Estados Unidos 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1490 7% 4
Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3206 27% 5
Austrália 11 784 11 420 11 180 12 660 13 500 840 7% 6
Chile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 821 267 2% 7
África do Sul 9 986 9 327 9 726 10 550 10 954 404 4% 8
Alemanha 9 228 6 906 9 132 9 012 9 011 -1 0% 9
Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 10
Roménia 6 703 3 287 4 058 3 311 5 938 2627 79% 11
Grécia 3 366 2 950 2 750 3 150 3 700 550 17% 12
Brasil 2 720 2 459 3 460 2 967 2 731 -236 -8% 13
Hungria 3 198 1 762 2 750 1 818 2 618 800 44% 14
Nova Zelândia 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15
Áustria 2 352 1 737 2 814 2 514 2 400 -114 -5% 16
Croácia 1 424 1 433 1 409 1 293 1 422 129 10% 17
Bulgária 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305 -32 -2% 18
Suíça 1 112 1 030 1 119 1 004 1 008 4 0% 19
Mundo OIV Total 272 217 264 495 267 413 258 164 280 950 22 786 9%

Tabela 1 – Produção de vinho

Tabela 2 – Importação de vinho
Chg 2012-13 Junho

2012 – Junho 2013 – Junho Milhões de € %
Estados Unidos 3.673,0 4.034,3 361,3 9,8%
Reino Unido 3.690,0 3.863,3 173,3 4,7%
Alemanha 2.431,9 2.468,6 36,7 1,5%
Canadá 1.436,4 1.579,4 143,0 10,0%
China 1.175,2 1.256,3 81,0 6,9%
Japão 1.079,3 1.210,6 131,3 12,2%
Bélgica 957,1 975,7 18,6 1,9%
Suíça 896,1 949,1 53,0 5,9%
Países Baixos 867,3 897,0 29,7 3,4%
Rússia 780,8 837,6 56,8 7,3%
Hong Kong 854,8 787,6 -67,1 -7,9%
França 630,9 645,9 15,0 2,4%
Suécia 518,7 564,4 45,7 8,8%
Dinamarca 508,3 521,6 13,3 2,6%
Austrália 423,6 478,9 55,3 13,1%
Singapura 367,6 376,8 9,1 2,5%
Noruega 304,4 323,7 19,3 6,3%
Itália 321,3 309,6 -11,7 -3,6%
Irlanda 228,0 242,0 14,0 6,1%
Brasil 233,0 232,6 -0,4 -0,2%
Áustria 192,2 208,3 16,1 8,4%
 Polonia 168,3 186,3 18,0 10,7%
Lituânia 137,5 184,8 47,2 34,3%
Outros Importadores 2.083,9 2.289,5 205,6 9,9%
Total Mundial 23.959,7 25.423,8 1.464,1 6,1%
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Gráfico 3

América  
do Norte
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22.2% Variação  
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Resto 
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APONTAMENTOS DA HISTóRIA

Durante a sessão de 5 de Abril de 1899, são 
evidenciados pelo deputado Avellar Machado 
alguns tumultos que tinham ocorrido no Bar-
reiro e que, segundo o Inquerito Industrial de 
1890, contava com 2 unidades fabris e cerca 
de 68 operários. A situação era tensa, sendo 
mesmo apelidada de anárquica, ao ponto de 
ser bloqueada a estação de caminho-de-ferro, 
pela qual chegava a cortiça às indústrias ali 
situadas e de onde partiam carregamentos 
para o exterior. Os relatos eram clarificadores 
descrevendo a “invasão da estação de cami-
nho-de-ferro por centenas de pessoas” (Sessão 
de 5 de Abril de 1899, p. 5). Avellar Machado 
deixa uma pergunta ao membro do Governo 
que o escutava, o Ministro das Obras Públicas 
Elvino de Brito: “ (...) que providencias tenciona 
adoptar o sr. ministro para que no Barreiro se 
não repitam factos de gravidade d’aquelles que 
os jornais mencionam.” E refere mais, apontan-
do que os membros do Governo andavam a 
fazer promessas em sua opinião ilusórias aos 
“artistas corticeiros”. Elvino Brito responde, co-
meçando por afirmar que tinha conhecimen-
to dos tumultos ocorridos naquela estação 
de caminho-de-ferro e, enquanto entidade 
institucional responsável pelo setor, quando 
estava a comunicar ao diretor do Caminho de 
Ferro Sul e Sueste, Pedro Ignácio Lopes, para 
averiguar o estado real da situação havia rece-
bido um telegrama referindo que a situação já 
tinha sido apaziguada e que a cortiça já tinha 
seguido o seu destino. Contudo, na sessão de 
14 de Abril de 1899, Avellar Machado faz notar 
no hemiciclo novos tumultos ocorridos, mais 
uma vez no Barreiro, mas com um outro ex-
portador de cortiça, confirmando a difícil situ-
ação em que se encontrava o sector corticeiro. 
Era notado que o despedimento de operários 
era uma realidade que já estava a afetar todo 
o setor corticeiro, sendo necessárias respostas 
rápidas e urgentes pela pasta das Obras Públi-
cas. Em Portalegre haviam sucedido episódios 
idênticos aos do Barreiro. O Ministro Elvino 
Brito responde, indicando como primeiro pas-
so a criação de uma comissão composta por 
operários e industriais de renome para estudar 
em profundidade a situação comprometen-
do-se a acompanhar de forma rigorosa todos 
os desenvolvimentos e defendendo sempre 
os legítimos interesses quer da indústria cor-
ticeira, quer da agricultura.
Seguidamente de Almada é apresentada uma 
representação da comissão dos operários cor-
ticeiros que haviam reunido em comício, pelo 
deputado Poças Falcão (Sessão de 11 de Abril 
de 1899). São reivindicadas várias propostas 

O final do século XIX:  
crise e conflitos no sector corticeiro

entre as quais uma maior participação por par-
te do Governo e, em especial, do Ministro das 
Obras Públicas Elvino Brito na resolução da crise 
que asfixiava o setor: Um pedido de proibição 
de exportação de cortiça sem recortar, ou seja, 
sem a preparação para a produção de rolhas; e 
um outro urgente para que fossem apressados 
os trabalhos da “comissão de Inquerito oficial á 
industria corticeira” (Sessão de 11 de Abril de 
1899, p. 30) que havia sido criada para aclarar a 
gravidade do setor, fazendo um último pedido 
para que o Estado procurasse disponibilizar o 
que estivesse ao seu alcance para evitar os refe-
ridos despedimentos.
A 3 de Julho o deputado Figueiredo Mascare-
nhas fez notar ao Ministério o adensar da crise 
onde já se encontravam “milhares de operarios 
sem trabalho” (Sessão de 3 de Julho de 1899, 
p. 4). Em sua opinião, a principal causa desta 
conjuntura era a retração sofrida na exporta-
ção das rolhas devido à legislação portuguesa 
impor um tributo maior à saída das mesmas 
quando comparado com a vizinha Espanha, 
pois os mercados importadores estavam a dar 
preferência ao produto espanhol.
Para tentar suprir a crise são apresentadas 
propostas, como se sucedeu com o deputado 
Alfredo Le-Cocq321, durante a sessão noturna 
de 12 de Julho de 1899. O decreto que apre-
senta para ser aprovado continha a seguinte 
estrutura: primeiro, começa por salientar que 
este se aplicaria ao comércio de cortiça em 
obra; seguidamente, enuncia os artigos que o 
compunham:
“1.º Será annualmente inscripta no orçamen-
to do estado uma verba exclusivamente des-
tinada aos serviços de propaganda, de que 
trata esta base. 2.º Durante o anno económico 
1899-1900 a despeza com a propaganda da 
cortiça será custeada pela verba destinada 
a concursos e exposições no ministério das 
obras publicas, commercio e industria e pelas 
sobras de qualquer capítulo do mesmo orça-
mento. 3.º Será creada uma secção especial 
no mercado central de productos agricolas 
para as transacções sobre a cortiça nacional. 
4.º Serão isentas da contribuição industrial, a 
que se refere o n.º477 da tabella B do regu-
lamento de 16 de julho de 1896, durante o 
actual anno economico,ás fabricas de rolhas 
de cortiça” (Sessão Nocturna de 12 de Julho 
de1899, p. 28).
Após esta apresentação, é o Conde de Silves 
quem usa da palavra para a mesma sensibiliza-
ção. Não se alongando muito em explicações, 
começa por fazer referência às diferenças exis-
tentes nos valores de importação de rolhas de 

cortiça por parte de mercados como a Alema-
nha, os Estados Unidos da América e a Rússia. 
Mais do que discutir valores, interessa-lhe sa-
lientar as diferenças inerentes entre a indústria 
corticeira e a indústria rolheira, e potenciar a 
exportação de rolhas. Para este caso, aponta 
um exemplo análogo que ocorria na vizinha 
Espanha, que poderia ser impulsionador do 
mercado exportador português e que passa-
va pela aplicação de prémios de exportação. 
Elvino Brito responde afirmando que não con-
fundia indústria rolheira com a corticeira, dei-
xando claro que conhecia as realidades con-
tributivas de comerciais com mercados cuja 
procura deste tipo de produtos se revelasse 
elevada, apontando como exemplo a França. 
Esta havia importado de Espanha, em 1898, 
cerca de 3000 toneladas de cortiça, ao passo 
que Portugal não havia ultrapassado as 8 tone-
ladas. Após esta intervenção, o deputado Luís 
José Dias tece elogios a ambos os intervenientes 
anteriores, demonstrando que além do vinho, a 
cortiça era a indústria que mais contribuía para 
o desenvolvimento da economia portuguesa, 
apoiando assim os resultados apresentados du-
rante as décadas 1870 e 1880, e que conferiam 
àquele género lugar de destaque na dinâmica 
económica, social e financeira portuguesa da-
quele período.
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ASSOCIADOS

“Há muito potencial 
para crescer na área dos 
isolamentos”

Carlos Manuel, director geral da Amorim Isolamentos S.A.

A história da Amorim Isolamentos S.A. remon-
ta a 1967, altura em que a Corticeira Amorim 
adquiriu uma unidade industrial em Silves, Al-
garve, dedicada à produção de aglomerados 
expandidos puros (vulgarmente conhecido por 
aglomerado negro).
Alguns anos mais tarde, em 1985, a empresa 
cresce e adquiri outra unidade, desta vez em 
Vendas Novas, Alentejo, denominada ItexCork. 
A produção destas duas fábricas seguia para 
o mercado internacional via outra empresa, a 
ExpoCor, dedicada apenas à comercializa do 
produto. Em 1996, assiste-se à fusão das três 
unidades industriais e nasce a Amorim Isola-
mentos S.A.
O aglomerado destinava-se quase exclusiva-
mente à utilização em câmaras frigorificas e co-
berturas planas e seguia, na sua maioria, para 
os mercados internacionais, ficando em Portu-
gal uma pequena fatia (actualmente exportam 
93 por cento da produção).
Carlos Manuel, director geral da Amorim Isola-
mentos S.A, relata um pouco da história deste 
sub-sector. “Antes de 1973, havia muitas em-
presas a explorar este negócio para além da 
Amorim. Com o impacto petrolífero, em 1973, 
e a consequente necessidade de isolamento 

(redução consumo energético), outros produ-
tos sucedâneos alternativos à cortiça surgiram 
fortalecidos e bastante competitivos, embora a 
cortiça surgisse como a opção natural para iso-
lar as habitações. Mas, por outro lado, com as 
alterações políticas em Portugal decorrentes de 
Abril de 74, com a subida das matérias-primas, 
a cortiça sentiu maiores dificuldades de com-
petitividade face aos seus concorrentes.” Este 
cenário originou o encerramento de muitas 
empresas em Portugal e na vizinha Espanha. E 
continua: “esta situação levou-nos a fazer uma 
abordagem diferente ao mercado. A principal 
utilização continua a ser para a construção ci-
vil (telhados, paredes, etc), mas foi necessário 
recolocar o produto em segmentos diferentes 
em termos qualitativos e com uma noção de 
ecologia e sustentabilidade.” “Temos um pro-
duto 100 por cento natural e temos de saber 
usufruir disso”, afirma.
Em tempos mais recentes, o sector passou 
novamente por momentos difíceis: “a conjun-
tura negativa vivida na construção levou-nos 
a ter uma posição mais dinâmica e ‘agressiva’ 
e o produto tem sabido resistir. Acredito que 
há muito potencial para crescer”, refere Carlos 
Manuel. 

Construção civil é o principal 
cliente do aglomerado 

expandido puro

Para o director geral da Amorim Isolamentos 
S.A. “Portugal tem assumido um papel muito 
importante neste sector. Aqui é possível de-
senvolver novas aplicações e parcerias interes-
santes, com figuras e arquitectos de renome 
internacional, e depois, a partir daqui, pode-
mos colocar os conceitos nos mercados.” Des-
tas parcerias resultaram novas aplicações, que 
se juntam ao tradicional isolamento térmico 
e acústico, como o revestimento/isolamento 
de fachada exterior (MDFachada), o CorkSorb 
- uma gama inovadora de absorventes hidro-
fóbicos vocacionados para o controlo e limpe-
za de derrames de hidrocarbonetos em meios 
aquáticos ou em pisos molhados -, o Lambour-
dé/GypCork – cortiça e gesso para isolamento 
de interiores-, o Corkoco – com características 
de isolamento acústicas imbatíveis-, entre mui-
tos outras. 
Em termos de vendas, a Amorim Isolamentos 
S.A. coloca no mercado quantidades entre 
40/45000  metros cúbicos de aglomerado em 
placas; aproximadamente 15 mil metros cúbi-
cos de granulado expandido algumas centenas 
de metros cúbicos de Corkoco.
Mas para além da inovação, Carlos Manuel fala 
do papel da empresa para a promoção do pro-
duto “ participamos em uma dezena de feiras 
anualmente e em dezenas de seminários, pois 
queremos levar a mensagem da cortiça a todo 
o lado.”
A Amorim Isolamentos S.A. está no mercado 
com as marcas Amorim (marca institucional), 
Corkpan (mercado italiano), Corktherm 040 
(Áustria, Alemanha e Suíça) e Corkisol (França) 
e os seus produtos são certificados por institui-
ções de referência em termos ambientais e de 
qualidade nos diversos países, a saber: ICEA - 
Instituto per la Certificazione Etica e Ambienta-
le (Itália); Certificado R da Positivlisten (Alema-
nha), MPA - Instituto de Teste de Materiais da 
Universidade de Stuttgart (Alemanha), ACERMI 
- Association Pour La Certification Des Maté-
riaux Isolants (França) e Japan Environment As-
sociation (Japão) e a marcação CE.

APCOR cumpre o papel 
associativo
Para o director geral da Amorim Isolamentos 
S.A, “a APCOR é absolutamente necessária, por-
que é uma associação que congrega o sector 
industrial e que nos permite passar a informa-
ção da cortiça de uma forma institucional e 
globalizada.” E continua: “é o parceiro privilegia-
do na articulação com as instituições governa-
mentais e por esta via tem sido possível con-
cretizar projectos como o InterCork (Promoção 
Internacional da Cortiça) que são fundamentais 
para divulgar a cortiça no mundo.” “Nos últi-
mos tempos, a promoção tem ido mais além 
da rolha, tem-se promovido a cortiça e outros 
produtos, e isso é muito importante”, conclui 
Carlos Manuel.
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Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa 
APCOR / ONS 

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

·  Preparação (recolha e análise de informação) do GUIA sobre a Normalização. 
·  Preparação (análise e atualização) do “Memento” para envio em Janeiro para 
o IPQ; 

·  Preparação (recolha e análise de informação) do Programa de Normalização 
para os próximos dois anos - 2014/2015.

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

·  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 134, CEN/TC 88 e CEN/TC 99) dos técnicos portugueses nomeados 
para acompanhar as actividades desenvolvidas;

·  Conclusão, validação e envio para o IPQ, do Programa de Normalização – 
2014/2015;  

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

·  Envio do “Memento” actualizado, para o IPQ;
·  Conclusão e validação do documento Guia sobre Normalização e sua 
publicação.

Programa 
Formação 
PME

·  Realização da 2ª Acção da Formação de Empresários;
·  Continuação da intervenção de Consultoria nas empresas seleccionadas;
·  Continuação da elaboração dos Diagnósticos Iniciais de intervenção para as 
restantes empresas;

·  Continuação das Acções de Formação identificadas no diagnóstico inicial;
·  Preparação do próximo pedido de reembolso.

·  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 Iniciais 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

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

·  Realização dos contratos com as agências;
·  Lançamento internacional do InterCorkII;
·  Início de actividades. 

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-Imp.AON_Teaser.26x16_paths.pdf   1   10/17/13   6:58 PM

PROGRAMAS .19APCORNOTÍCIAS



2013

2013: ANO  
EM REVISTA

Jantar com associados – 25 de Janeiro, Évora

Segunda campanha de Promoção Internacional da 
Cortiça é aprovada – 03 de Junho 

Vhils cria Diorama Cork Faktory (escultura em cortiça) 
– 24 de Maio, Santa Maria da Feira

Campanha de promoção Cork em Espanha encerra com resultados positivos – 27 de Junho, Madrid

4ª Gala Anual da Cortiça premeia oito personalidades e entidades – 04 de Outubro, Évora

Sobreiro passa a ocupar segunda espécie florestal 
portuguesa (6º Inventário Florestal Nacional) 

Sarau cultural na APCOR – 08 de Novembro,  
Santa Maria de Lamas

Inauguração do Data Centre da PT na Covilhã,  
23 de Setembro, com um mural em cortiça de Vhils

Copyright: www.stick2target.com/contrastes-by-vhils
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