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APCOR com 
projectos em prol 

do sector

Promoção da cortiça 
com resultados 

positivos

Presépios em 
cortiça expostos

na APCOR
A APCOR recebeu uma exposição  
de Presépios Napolitanos feitos em 
cortiça e que são alguns exem-
plares que mantêm viva a mais an-
tiga tradição napolitana, utilizando 
como material a cortiça virgem, 
comprada em Portugal e trabalhada 
por artesãos. 
Com esta iniciativa pretendeu-se 
divulgar uma forma original de tra-
balhar a cortiça incorporando-a na 
arte. Um dos presépios foi oferecido 
a Maria Cavaco Silva.

Pag. 9

A CIC II teve resultados positivos. 
Após uma avaliação da campanha, 
a APCOR apresenta os principais 
resultados deste programa de pro-
moção. A destacar: a recordação da 
campanha publicitária, o número 
de visitas de líderes de opinião, o 
tom mais equilibrado dos artigos 
publicados e o interesse pela in-
formação sobre cortiça, através do 
acesso ao site realcork.org e dos 
pedidos de informação realizados 
via e-mail. 

Pag. 10, 11 e 12

A APCOR continua a realizar pro-
jectos para o desenvolvimento do 
sector. De entre eles destaca-se 
o InovJovem, que teve início em 
Dezembro e que visa a colocação 
de 17 jovens no sector da cortiça, 
e o CorkAcção que no final do ano 
apresentou os primeiros resultados 
dos projectos de investigação em 
curso e que incidem sobre a rolha 
de cortiça.
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APCOR - 50 anos
ao serviço da cortiça



acontecimentos

"E ste Natal ofe-
reça uma ár-
vore. Plante 

um sobreiro por todos 
nós!” Este foi o slogan 
que o WWF (World Wild 
Found) Portugal lançou 
neste Natal e que pre-
tende apelar para os bene-
fícios de plantar uma 
árvore tão especial como 
o sobreiro. 
A acção que decorreu on-
line, entre o Natal e a 
passagem de Ano, con-
vidou o cibernauta a ofe-
recer a alguém que lhe 

seja querido um presente 
de Natal muito especial 
- um sobreiro!
Para participar nesta  
campanha bastou aceder 
ao site da organização em 
www.panda.org/medi-
terranean e inscrever-se, 
contribuindo com 12€ 
para a preservação do 
montado de sobro. Esta 
inscrição proporcionou 
um certificado “Put a cork 
in it” (Utilize cortiça) e 
permite a plantação de 
uma árvore que contribui 
para preservar a história, 

a cultura e a biodivers-
idade de Portugal e do 
Mediterrâneo.
Esta é uma das muitas ini-
ciativas que o WWF está 
a desenvolver para pro-
moção da cortiça. O ano 
passado, por esta altura, 
lançou a campanha “Faça 
‘pop’ à cortiça neste Natal” 
(Pop the wine cork this 
Christmas). Como quem 
formula um desejo, a orga-
nização pediu a todos os 
consumidores que bebem 
vinho para comprar garra-
fas vedadas com cortiça. 
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Feira Data Local web-site

Prowein 18 a 20 de 
Março Alemanha

www.feriazaragoza.com/
web/home/home_certa-

men.asp?id=11&idioma=es

Vin Austria 18 a 20 de 
Março Áustria www.vinaustria.at/en/

index.html

Vinitaly
29 de 

Março a 02 
de Abril

Itália www.vinitaly.com

Vinova 15 a 18 de 
Abril Áustria www.vinova.at

Intervitis / 
Interfructa

22 a 26 de 
Abril  Alemanha www.intervitis-interfructa.

de

Expovinis 
Brasil

24 a 26 de 
Abril Brasil www.exponor.com.br

Liwtf 22 a 24 de 
Maio Inglaterra www.londonwinefair.com

Vinexpo 17 a 21 de 
Junho França www.vinexpo.fr

Feiras de vinho

Feira Data Local web-site

Feicon 13 de 
Março Brasil www.feicon.com

Batimat 
Mosbuild

03 a 06 de 
Abril Rússia http://www.buildingshows.

com/

Coverings 17 a 20 de 
Abril 

Estados 
Unidos da 
América

www.coverings.com

Bauma 23 a 29 de 
Abril Alemanha www.bauma.de/de/Home

Pcbc
30 de Maio 

a 1 de 
Junho

Estados 
Unidos da 
América 

www.pcbc2007.com

Feiras de materiais 
de construção

WWF promove a preservação
do montado

Ofereça um sobreiro
por todos nós

2 ndSKIN Cork 
Jewellery (Se-
gunda pele: Jóias 

em Cortiça) é o nome do 
projecto que está a ser 
desenvolvido pela asso-
ciação DesignLocal, de 
Santa Maria da Feira, e a 
Escola Superior de Artes 
e Design, de Matosinhos. 
Os designers envolvidos 
no projecto pretendem 
revitalizar a imagem da 
cortiça, dando-lhe uma 
nova imagem.

As peças que serão criadas 
por joalheiros nacionais e 
estrangeiros serão conce-
bidas com técnicas tradi-
cionais, aliadas à inovação 
tecnológica e à utilização 
de outros materiais. 
No âmbito do projecto 
serão desenvolvidos vári-
os eventos em Portugal, 
assentes no intercâmbio 
destes mestres, e está 
ainda planeada uma ex-
posição itinerante que le-
vará as jóias em cortiça a 

várias cidades da Europa.
A exposição começa no dia 
12 de Maio e terá como ci-
dade de partida Santa Maria 
da Feira. Depois irá seguir-se 
Alemanha, Finlândia, Es-
tónia, Holanda e Espanha. 
Será também, lançado um 
catálogo que irá conter ima-
gens das jóias concebidas.
Para mais informações     
aceder ao web-site da AP-
COR em http://www. 
r e a l c o r k . o r g / a r t i g o .
php?art=390.

2ndSKIN Cork Jewellery

Designers criam jóias
em cortiça
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A Associação Portugue-
sa de Cortiça comemora 
neste ano de 2006 os 
seus cinquenta anos de 
existência.
Meio século de vida, 
meio século de activi-
dade inteiramente dedi-
cado ao desenvolvi-
mento e à prosperidade 
do sector corticeiro por-
tuguês, um papel que a 
nossa associação se or-
gulha de ter cumprido 
dia após dia, com deter-
minação e convicção. 
Já nada resta do pequeno 
grémio regional fundado 
em 1956 e cuja evolu-

ção tem sido assombrosa. 
Crescemos quase exponen-
cialmente, conquistámos 
novos associados e, hoje, 
representamos a maioria 
das empresas do sector 
seja qual for a sua dimen-
são, vocação ou expressão 
de actividade. 
Com sede no Concelho 
de Santa Maria da Feira, 
região líder na trans-
formação da cortiça, ao 
longo da sua vida a asso-
ciação consagra a sua vo-
cação nacional e estende a 
sua acção, representando 
empresas de norte a sul 
do país.

Crescemos, do mesmo 
modo, no sentido de filei-
ra da cortiça apostando, 
pois, num movimento 
alargado de participação 
associativa. A mobiliza-
ção de esforços entre os 
representantes do estádio 
da produção e do estádio 
da transformação de cor-
tiça revela-se, assim, fun-
damental para o reforço 
do sector.
É certo que nem sempre o 
caminho percorrido foi fácil 
e isento de obstáculos. Muito 
pelo contrário, foram várias 
e difíceis as adversidades en-
frentadas e os problemas a 

resolver, assim o provam os 
depoimentos de alguns dos 
nossos antigos presidentes 
que, neste livro, deixaram o 
seu precioso testemunho. 
Mas graças a duas con-
dições essenciais - o es-
pírito de equipa que sem-
pre prevaleceu entre as 
diferentes direcções e a 
capacidade de mobiliza-
ção dos associados em tor-
no dos objectivos comuns 
ao sector,  conseguimos 
chegar ao século XXI com 
feitos e conquistas que 
nos enchem de orgulho. 
Como presidente da AP-
COR, a legítima represen-

tante da indústria cor-
ticeira nacional, só me 
resta desejar e empe-
nhar-me para que os pró-
ximos cinquenta anos 
sejam tão profícuos 
como os que passaram. 
E que, acima de tudo, 
mantenham e reforcem 
a posição de Portugal 
enquanto líder mundial 
na produção, transfor-
mação e exportação de 
cortiça.

António Rios de Amorim
Presidente da Direcção 

da APCOR

APCOR. 50 anos de história editorial

Jantar de celebração
dos 50 anos da APCOR
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Periodo Nome Empresa Representada Nome da Associação

1958-1961 Henrique da Silva e Sousa Henrique Alves de Sousa
Grémio Regional dos 

Industriais de Cortiça do 
Norte

1962-1964 Henrique da Silva e Sousa Henrique Alves de Sousa
Grémio Regional dos 

Industriais de Cortiça do 
Norte

1965-1967 Joaquim Soares de Carvalho Carvalho & Cª. Lda.
Grémio Regional dos 

Industriais de Cortiça do 
Norte

1968-1970 Joaquim Soares de Carvalho Carvalho & Cª. Lda.
Grémio Regional dos 

Industriais de Cortiça do 
Norte

1971-1974 Roberto Augusto Milheiro da 
Costa

A. Paulo Amorim & Filhos, 
Lda.

Grémio Regional dos 
Industriais de Cortiça do 

Norte

1975-1976 Américo Ferreira de Amorim Corticeira Amorim, Lda. Associação dos Industriais de 
Cortiça do Norte

1977-1978 Joaquim Ferreira de
Amorim Amorim & Irmãos, Lda. Associação dos Industriais de 

Cortiça do Norte

1979-1981 Américo Ferreira de Amorim Corticeira Amorim, Lda. Associação dos Industriais de 
Cortiça do Norte

1982-1985 Henrique Ferreira Veiga de 
Macedo J. A. Veiga de Macedo, Lda.

Associação dos Industriais e 
Exportadores de Cortiça do 

Norte

1986-1988 Carlos Alberto Ferreira de 
Lima

José de Almeida Lima & 
Filhos, Lda.

Associação dos Industriais e 
Exportadores de Cortiça do 

Norte

1989-1991 Carlos Alberto Ferreira de 
Lima

José de Almeida Lima & 
Filhos, Lda.

Associação dos Industriais e 
Exportadores de Cortiça do 

Norte

1992-1994 Américo Ferreira de Amorim Corticeira Amorim - 
Indústria, SA

Associação dos Industriais e 
Exportadores de Cortiça do 

Norte

1995-1997 Américo Ferreira de Amorim Corticeira Amorim - 
Indústria, SA

Associação dos Industriais e 
Exportadores de Cortiça do 

Norte

1998-2000 Henrique Martins da Silva Vinocor - Indústria de 
Cortiça, Lda.

Associação Nacional dos 
Industriais e Exportadores de 

Cortiça

2001 Henrique Martins da Silva Vinocor - Indústria de 
Cortiça, Lda.

Associação Portuguesa de 
Cortiça

2002-2005 António Rios de Amorim Amorim & Irmãos, SA Associação Portuguesa de 
Cortiça

Nove presidentes ao serviço da Associação

Manuel Moreira recebe Prémio Carreira Vida APCOR

Associados confraternizam no Casino de Espinho

Associados com 50 Anos receberam diploma

Prémios de Mérito reconhecem
empenho de personalidades

Empresário com mais anos de participação 

nos Órgãos Sociais da APCOR 

Henrique Veiga de Macedo (da empresa J. A. Veiga 

de Macedo)

Jorge Pinto de Sá (da empresa Jorge Pinto de Sá, Lda.)

Prémio de Carreira Vida APCOR

Ex- funcionário premiado – Manuel Moreira

Prémio de Reconhecimento Parceria Público-

Privado

Entidades premiadas – ICEP Portugal e IAPMEI

Prémio de Personalidade e Mérito Empreendedor 

Américo Amorim
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toda a informação encon- 
trada na APCOR e que 
relata os 50 anos de his-
tória, assim como conta 
com o testemunho dos 
nove presidentes da asso-
ciação que assumiram fun-
ções até à data (ver caixa) 
e do ex-funcionário da 
APCOR Manuel Moreira 
que dedicou mais de 45 
anos à casa. Através de 
uma cronologia com as 
datas marcantes da vida 
associativa, ilustradas 
com imagens, foi possível 
retratar a evolução da 
associação líder do sector. 

Prémios de mérito 

galardoam figuras do 

sector

E para premiar pessoas e 
ou entidades que, de al-

gum modo, tiveram uma 
contribuição meritória 
na vida associativa da 
APCOR, bem como no 
desenvolvimento da Fi-
leira da Cortiça, foram 
atribuídos seis prémios 
de mérito a empresá-
rios, entidades e figuras 
que de algum modo se 
destacaram nestes 50 
anos de vida associa-
tiva. O prémio atribuído 
teve por base uma Jarra 
de vidro da Vista Alegre 
(ver caixa). E, ainda, 
um diploma a todas as 
empresas associadas da 
APCOR, com especial 
relevo para aquelas que 
são associadas desde a 
fundação da associação. 
A comemoração deu 
também lugar a uma 
medalha comemorativa 
dos 50 anos e a um bolo 

çar a competitividade do 
sector. 
Foi, também, com este 
objectivo que foi lançado 
o Livro Comemorativo 
dos 50 Anos APCOR e 
que foi apresentado pelo 
presidente da Associação 
Empresarial de Portugal, 
Ludgero Marques. O do-
cumento reflecte um le-
vantamento exaustivo de 

de aniversário com 50 
velas que foram apaga-
das pelos actuais direc-
tores da APCOR.
A iniciativa contou com 
a presença de personali-
dades de várias áreas da 
economia nacional como 
o secretário de Estado do 
Comércio, Serviços e De-
fesa do Consumidor, Fer-
nando Serrasqueiro, em 
representação do Governo 
Português, o grupo de 
deputados da Assembleia 
da República pertencen-
tes ao grupo “Promover a 
cortiça, valorizar a fileira 
da cortiça”, o presidente 
da Associação Empresa-
rial de Portugal, Ludgero 
Marques, o governador 
civil de Aveiro, Filipe Neto 
Brandão, entre outros re-
presentantes de entidades 
públicas e privadas.

A APCOR come-
morou o seu 
50º aniversário 

na representação e pro-
moção da Indústria de 
Cortiça em Portugal, com 
um conjunto de iniciati-
vas que decorreram no 
dia 07 de Dezembro, no 
Casino de Espinho, no 
decorrer de um jantar de 
gala.
Apesar do apagão que se 
fez sentir naquela cidade 
e que durou noite dentro, 
a cerimónia teve início 
pelas 19h00 com a aber-
tura de uma exposição 
fotográfica intitulada 
“APCOR – 50 anos de 
História”. Com imagens 
recolhidas do espólio 
fotográfico da associa-
ção pretendeu-se dar 
a conhecer alguns dos 
momentos fulcrais da 
actividade da APCOR 
no desempenho da sua 
missão - representar 
e valorizar a matéria-                                         
-prima cortiça, bem como 
dos seus produtos a nível 
nacional e internacional, 
com o intuito de refor-

1956. Num Portugal rural e periférico, marcado por gritantes assimetrias sociais e 

refém de um regime autoritário e nacionalista, nascia mais um dos muitos organismos 

corporativos que tentavam vingar numa economia pouco competitiva e industrialmente 

condicionada, e valorizar um dos maiores recursos naturais do país, a cortiça. Passados 

50 anos foram múltiplas as conquistas da Associação Portuguesa de Cortiça. A data não 

podia passar despercebida. 

APCOR - 50 anos
ao serviço da cortiça

Livro dos 50 anos da APCOR apresentado por Ludgero Marques

Av. Comendador Henrique 

Amorim, n.º 580 Apartado 100 

4536-904 Santa Maria de Lamas

Tel:22 747 40 40

Fax: 22 747 40 49

e-mail: info@apcor.pt

www.realcork.org

Ficha Técnica
Director: António Amorim
Periodicidade: Trimestral
Tiragem: 1200 Exemplares
Distribuição: Gratuita
Propriedade: APCOR
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A Filcork – As-
sociação Inter-
- p r o f i s s i o n a l 

da Fileira da Cortiça 
– apresentou à Direcção 
Geral dos Recursos 
Florestais (DGRF), Mi-
nistério da Agricultura, 
o pedido de reconheci-
mento como Organização 
Interprofissional Flo-
restal (OIF) da Fileira da 
Cortiça.
Com este reconhecimen-
to, a Filcork vê, assim, 
concretizada uma antiga 
aspiração no sentido de 
reunir as condições in-
dispensáveis ao desen-
volvimento da Fileira da 
Cortiça. Deste modo, o 
sector vê materializado 
um passo fundamental 
para a competitividade 
da Fileira da Cortiça, en-
tendido como um todo, 
interligando o estádio 

da produção de cortiça 
e o estádio da trans-
formação e comercia-
lização dos produtos 
de cortiça. Trata-se, no 
fundo, da capacidade 
de mobilização de todos 
os agentes em torno de 
uma causa comum e, 
simultaneamente, a me-
lhor expressão do asso-
ciativismo no sector.
Com este pedido, a Fileira 
da Cortiça passa a ser, a 
nível nacional, o primeiro 
sector da Fileira Florestal 
a solicitar tal reconhe-
cimento, sinal do papel 
que esta assume no con-
texto económico nacio-
nal, representando cerca 
de três por cento das 
exportações nacionais e 
mais de 33 por cento do 
conjunto das exportações 
portuguesas de produtos 
florestais.

Tendo presente a natureza 
e condições de reconheci-
mento OIF, desde a cria-
ção da Filcork em 2004 
que a associação tem tra-
balhado no sentido de ob-
ter este estatuto. Segundo 
o enquadramento legal 
das OIF (Lei nº 158/99 de 
14 de Setembro), este re-
conhecimento tem como 
premissas: são constituí-
das por estruturas repre-
sentativas da produção, 

Filcork solicita reconhecimento 
como Organização Interprofissional 

transformação e comer-
cialização do sector flo-
restal; as OIF reconhe-
cidas passam a possuir 
estatuto de pessoa colec-
tiva de direito privado 
e utilidade pública; por 
cada produto ou grupo 
de produtos só poderá 
ser reconhecida uma or-
ganização interprofissio-
nal de âmbito nacional; 
podem ser celebrados 
acordos interprofissio-

nais entre as organiza-
ções que integram a OIF, 
podendo beneficiar de 
ajudas, benefícios fiscais 
ou subvenções públicas 
legalmente estabelecidos 
para apoio ao associati-
vismo; do mesmo modo, 
sempre que haja normas 
de extensão de acordos, 
podem ser aplicadas taxas 
aos agentes económicos 
proporcionais aos custos 
dos serviços prestados.



Neste sentido pretende-
-se explorar, reflectir, 
demonstrar e disseminar 
conteúdos relativos a este 
tema, culminando no de-
sign de objectos que sin-
tetizem e comuniquem a 
reflexão no contexto Na-
cional e Internacional de 
forma a promover o de-
sign Nacional com carac-
terísticas de inovação. 
Sendo a cortiça o recurso 
material natural nacio-
nal com maior índice de 
produção e exportação, 
com elevado potencial 
de inovação tecnológica 
e um dos símbolos mais 
representativos da iden-
tidade material portu-
guesa, pretende-se com 
este projecto explorar as 
amplas potencialidades 
projectuais deste mate-
rial no design, de forma 
a desenvolver soluções 
inovadoras.
A SusDesign, promotora 
desta iniciativa, é uma 
entidade para a dissemi-

nação do Design para 
a Sustentabilidade, de 
carácter multidisciplinar, 
criada pela designer Ana 
Mestre em 2004, e que 
tem por objectivo o de-
senvolvimento de activi-
dades de investigação, 
design e formação, que 
visem o apoio à inovação 
na indústria portuguesa 
e promovam o consumo 
sustentável. 
Para além do Instituto 
das Artes do Ministério 
da Cultura, que financia 
este projecto no âmbito 
do concurso de apoio a 
projectos pontuais na 
área do design de 2006 no 
qual foi o primeiro clas- 
sificado, outras entidades 
têm vindo a juntar-se a 
esta iniciativa, onde se 
destaca a Unidade de 
Tecnologia da Cortiça do 
INETI, TUDELFT (Delft 
University of Technology, 
Faculty of Industrial De-
sign, Design for Sustaina- 
bility Programme, Ho-

landa), ICEP, Embaixada 
da Holanda (van de Neder- 
landse Ambassade in Lis- 
sabon, Portugal), e o 
apoio institucional da 
APCOR.

A marca CORQUE

Numa segunda fase do 
projecto a SusDesign  
pretende criar e desen- 
volver a marca “CORQUE” 
by SusDesign. A ideia é 
criar novas soluções de 
design em cortiça com 
o objectivo de exportar 
para mercados de alto 
valor. Se tudo correr 
como planeada a primei-
ra colecção sairá em 
2007/2008 e vai levar a 
cortiça aos vários cantos 
do mundo.
Para mais informações 
sobre este projecto pode 
consultar o seguinte en-
dereço da Internet: 
w w w . s u s d e s i g n . o r g /
designcork.

"D esign Cork 
for Future, 
I n n o v a t i o n 

and Sustainability ” é o 
nome do projecto lan-
çado pela SusDesign 
e que tem como objec-
tivo o desenvolvimento 
de projectos de design 
nacionais que promovam 
a utilização de materiais 
de cortiça em soluções 
inovadoras. A primeira 
iniciativa decorreu nos 
passados dias 26 e 27 de 
Outubro, na Unidade de 
Tecnologia da Cortiça 
do Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia 
e Inovação (INETI), 
e teve por base uma 
Master Class que contou 
com a participação de 
especialistas nacionais 
e internacionais na área 
da cortiça e do Design, 
reunindo investigadores, 
designers, arquitectos, 
estudantes, industriais 
e marketeers. Em ses-
sões de trabalho teórico- 

-práticas foram discuti-
das várias ideias das quais 
resultaram uma série de 
projectos que serão agora 
trabalhadas pelos design-
ers durante os próximos 
quatro meses, contando 
com o apoio técnico e 
a experiência de repre-
sentantes da indústria, 
com vista à produção de 
protótipos.
Esta foi a primeira etapa 
do projecto Design Cork, 
cujos objectivos princi-
pais são: produção de 
protótipos de produtos 
inovadores em cortiça de-
senvolvidos por design-
ers portugueses; desen-
volvimento e produção 
de uma mostra interna-
cional de projectos portu-
gueses na área do Design 
com cortiça; e criação de 
uma Marca Nacional que 
comercialize produtos 
com carácter inovador 
que integrem diferentes 
tecnologias do material 
cortiça (“CORQUE”).

SusDesign aborda a Cortiça
no âmbito do Design
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Masters Class da SusDesign foi uma das actividades do projecto Design Cork



programas

São dezassete os 
estagiários que, no 
dia 4 de Dezembro, 

integraram uma edição 
do programa Jovens 
Quadros para a Inovação 
(InovJovem) especí-
fica para a indústria da 
cortiça. A iniciativa foi 
lançada pela APCOR aos 
seus associados e conta 
com a colaboração da 
Associação Empresarial 
de Portugal (AEP), enti-
dade titular do pedido 
de financiamento. O pro-
grama faz parte do Plano 
Tecnológico do Governo e 
é financiado pelo PRIME.
No que toca à estrutura, 
o InovJovem tem a du-
ração de 12 meses, con-
templando duas fases: 
um período inicial de 
formação em sala e um 
segundo período que 
consiste num estágio 
orientado em contexto 
de empresa. A primeira 
fase terá a duração de 
dois meses – Dezembro 
2006 e Janeiro 2007 -  e 
será ministrada uma for-
mação específica. Quanto 
à segunda fase terá uma 
duração de dez meses, 
nove meses de trabalho 
efectivo nas empresas e 
um mês de férias. Du-
rante estes dois períodos, 
os jovens recebem bolsas 
de formação no valor de 
dois salários mínimos na-
cionais. Este valor inclui 
uma comparticipação de 
25 por cento por parte 
da empresa acolhedora, 
durante os dez meses de 
estágio.
Tendo como prioridade 
as áreas da gestão da 
produção e da qualidade, 
as empresas candidata-
ram-se ao programa, de 
modo a integrar novos 
profissionais e reforçar as 
suas equipas nestas áreas. 
Os investimentos efec-
tuados pela indústria nos 
últimos anos têm recaído 
na gestão da produção, 

com repercussão na di-
mensão da higiene, saúde 
e segurança no trabalho, 
bem como nas áreas da 
eco-eficiência, energia e 
ambiente, não esquecen-
do toda a melhoria dos 
processos de fabrico, evi-
denciado pela incorpora-
ção de novas tecnologias 
e soluções inovadoras. 
Paralelamente, a aposta 
na qualidade tem sido 
uma constante da indús-
tria com sinais evidentes 
no processo de fabrico e 
nos produtos finais.
A oportunidade do Inov-
Jovem surge, pois, jus-
tificada neste contexto 
determinado por um es-
forço de mudança do sec-
tor, que procura novos 
profissionais oriundos 
de áreas emergentes e 
que, cada vez mais, ocu-
pam um lugar central no 
processo de mudança e 
inovação. 
As empresas aderentes 
ao programa são, obriga-
toriamente, Pequenas e 
Médias Empresas (PME), 
de acordo com a reco-
mendação Nº2003/361/
CE da Comissão Euro-
peia, registando-se um 
predomínio das empre-
sas com 10 a 49 traba-
lhadores, resultado de 
um sector fortemente 
participado pelas empre-
sas desta dimensão.

InovJovem uma 
oportunidade
para ingressar na vida 
activa
 
“Terminei o meu curso 
em Julho de 2006 e até 
aparecer a oportuni-
dade de me inscrever 
no InovJovem, passei 
a minha vida em entre-
vistas, das quais muitas 
vezes não tive qualquer 
retorno. Esta é uma opor-
tunidade para ingressar 
no mundo de trabalho e 
ganhar experiência, soli- 
citada por muitos nas en-
trevistas”, afirma Renata 

Santos, licenciada em 
Engenharia Química, e 
formanda do grupo do 
InovJovem.
Outro formando, Mário 
Bruno Couto, licenciado 
em Economia, diz que 
“o programa InovJovem 
representa para nós 
uma boa oportunidade 
de integração no mundo 
de trabalho. A aposta na 
formação profissional 
é uma mais-valia, quer 
para os formandos que 
têm, assim, uma opor-
tunidade de integração 
no mundo activo, quer 
para os empresários que 
introduzem nas suas 
empresas mão-de-obra 
especializada.” 
Paula Silvestre, Coorde-
nadora na AEP do pro-
grama InovJovem, refere 

que este programa “con-
cretiza a possibilidade 
de integração de jovens 
qualificados em empre-
sas potenciando, assim, o 
desenvolvimento e a com-
petitividade das PME.” E 

acrescenta “ao longo de um 
ano, colocamos 500 jovens 
em 396 empresas de todos 
os sectores de actividade, 
elegíveis no âmbito do pro-
grama, e com predomínio 
na região norte.”

17 jovens integram a edição  
do INOVJOVEM
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Grupo do InovJovem numa visita de estudo à fileira



que fazem representa-
ções nas igrejas e capelas 
napolitanas. Mas o século 
XVII é a época de ouro 
do Presépio Napolitano. 
A realização destes pre-
sépios passa a ser uma 
verdadeira profissão, com 
especializações diversas: 
pastores, animais, instru-
mentos musicais e de tra-
balho. A cena da nativi-
dade quase é sufocada 
pelo cenário circundante, 
tal a importância dada 
à representação da vida 
quotidiana no seu ambi-
ente: mercado, tabernas, 
ruas, praças e igrejas. 
O Presépio passa a ser 
moda e a representá-la. 
Os artesãos circundam-se 
de cenógrafos, artistas e 
arquitectos. 
A cultura e a arte de uma 
época áurea da corte 
napolitana encontram-
se recriadas nestes pre-
sépios.

A APCOR recebeu 
uma exposição 
de Presépios 

Napolitanos feitos em 
cortiça e que decorreu de 
05 a 20 de Dezembro.
Os presépios são, ape-
nas, alguns exemplares 
que mantêm viva a mais 
antiga tradição napoli-
tana, utilizando como 
material a cortiça virgem, 
comprada em Portugal e 
trabalhada por artesãos. 
Com esta iniciativa pre-
tendeu-se divulgar uma 
forma original de tra-
balhar a cortiça incorpo-
rando-a na arte. O que 
os napolitanos tão bem 
sabem fazer para pre-
sépios pode ser transposto 
para realidades portugue-
sas (como exemplo: cas-
telos, monumentos, al-
deias históricas, basílicas, 
santuários, paisagens). 
Cada um dos presépios 
expostos envolveu um 

número considerável de 
artesãos na sua fabrica-
ção, sendo que as peças 
únicas são o resultado de 
várias horas de trabalho 
destes artistas.
Os presépios expostos na 
APCOR são peças exclu-
sivas, transportando a 
cortiça para uma aplica-
ção de grande significado 
e de grande beleza. Dos 
cerca de 11 presépios em 
exposição mais de metade 
foram adquiridos, sendo 
que um deles foi ofe-
recido à primeira-dama 
(ver caixa).

Presépios com história

A tradição do presépio de 
Nápoles remonta ao iní-
cio do século XI e surge 
num documento da Igreja 
de Sta. Maria do Presépio. 
Posteriormente, no século 
XV, aparecem os primei-
ros escultores de figuras 

Presépios Napolitanos 
em exposição na APCOR
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arte

APCOR ofereceu presépio a Maria 
Cavaco Silva

A APCOR ofereceu a Maria Cavaco Silva, no dia 
20 de Dezembro às 15h00, no Palácio de Belém, 
em Lisboa, um presépio integralmente feito com 
cortiça portuguesa. Este presépio fez parte da ex-
posição que de- 
correu nas ins-
talações da AP-
COR, e que conta 
com cerca de dez 
presépios exclu-
sivos, totalmente 
realizados em 
cortiça.
A Primeira Dama 
sentiu-se lison-
jeada com a ofer-
ta, admirando 
não só a peça, 
mas também os 
materiais utiliza-
dos e em especial 
a cortiça.

Presépio napolitano retrata a natividade de Jesus Cristo

Maria Cavaco Silva recebe presépio em cortiça
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P ublicidade re-
cordada pelos 
públicos-alvo

Os estudos realizados nos 
mercados prioritários  
(Reino Unido, Austrália 
e Estados Unidos), foram 
conduzidos com o objec-
tivo de avaliar a notorie-
dade e recordação das 
mensagens da campanha 
publicitária. Os dados 
apurados, no final da cam-
panha foram os seguintes.
No Reino Unido 66 por 
cento do trade inquirido 
viu os anúncios durante o 
período publicitário; e 75 
por cento viu o anúncio 
da Harpers – principal 
meio de divulgação pu-
blicitária.
Quanto à publicidade di-
rigida ao consumidor foi 
possível atingir mais de 
400 mil leitores e impac-
tar 2,1 milhões (com pos-
sibilidade de serem vis-
tos durante 3 vezes). Dos 
consumidores inquiridos 
31 por cento recorda-se 
do anúncio de imprensa, 
um em cada dez viu os 
outdoors e dois em cada 
cinco atribui estes anún-
cios à APCOR. A mensa-
gem mais recordada nos 
outdoors (38 por cento) e 
nos anúncios (31 por cen-
to) foi “Take a walk”. 
A campanha publicitária 
no mercado da Austrália 
foi direccionada exclusiva-
mente para o consumidor 
e foi possível atingir 2,9 
milhões de leitores. 87,2 
por cento deste público-
alvo terá visto o anúncio 
no mínimo uma vez. 

Os resultados alcançados 
foram: 23 por cento dos 
participantes recorda ter 
visto anúncios recentes 
no jornal sobre vedantes 
de vinho (isto é, cortiça ou 
screwcap). O anúncio da 
campanha “Yes to cork” 
foi reconhecido por 15 por 
cento dos inquiridos (este 
resultado encontra-se en-
tre a faixa mais elevada 
de resultados em publici-
dade impressa que podem 
variar entre menos de 5 a 
20 por cento de reconhe-
cimento).
No caso dos Estados Uni-
dos 23 por cento dos in-
quiridos recorda ter visto 
um anúncio Real Cork 
nos últimos seis meses, 
destes últimos 17 por 
cento recorda, no míni-
mo, de uma mensagem 
chave do anúncio e 23 
por cento dos inquiridos 
recorda o meio onde este 
esteve inserido.

Visitas a Portugal 
originaram nove 
artigos publicados

A indústria de cortiça 
recebeu 60 líderes de opi-
nião e jornalistas, princi-
palmente dos mercados 
alvos da campanha Esta-
dos Unidos, Reino Unido 
e Austrália (num total de 
29 visitas) (gráfico 1).
Estas visitas resultaram em 
nove artigos publicados o 
que, tendo em conta as visi-
tas com potencial de gerar 
artigos, resultou em 82 por 
cento de artigos publicados 
(tabela 1), sendo que 90 
por cento são positivos ou 

neutros. A frequência das 
mensagens chave nos arti-
gos rondou os 80 por cento, 
sendo que 88 por cento 
destes foram escritos com 
profundidade tendo em 
conta os temas tratados.
O debate nos media inter-
nacionais acerca dos ve-
dantes alterou-se signifi-
cativamente nos últimos 
anos. Nos meios dirigidos 
ao trade tornou-se mais 
profundo tecnicamente 
e nos meios dirigidos ao 
consumidor focaliza-se 
nos atributos dos vários 
vedantes.
De salientar, relativa-
mente aos jornalistas ori-
undos de outros merca-
dos, a publicação de três 
artigos positivos na Irlan-
da, a transmissão de uma 
peça na TV Russa que será 
transmitida em Dezembro 
de 2006 no programa City 
Different e a transmissão 
de um documentário de 
30mn da BBC - Natural 
World previsto para o fi-
nal de 2007.

CIC II com resultados positivos
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País N.º Visitas N.º Visitas com 
capacidade para 

gerar artigos

Artigos 
Publicados

Reino Unido 16 6 5

EUA 9 3 3

Austrália 4 2 1

Tabela 1
Nº de visitas e artigos publicados

A Campanha Internacional da Cortiça II (CIC) teve resultados positivos. De entre eles 

destaca-se: a recordação da campanha publicitária por parte dos públicos-alvo e nos vários 

mercados, o número de visitas de líderes de opinião e a publicação de artigos resultantes 

destas visitas, o tom mais equilibrado dos artigos publicados e o interesse pela informação 

sobre cortiça, através do acesso ao site realcork.org e dos pedidos de informação realizados 

via e-mail.

Gráfico 1
Número de visitas/País
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Gráfico 2
Evolução do nº total de artigos
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No que toca ao debate dos 
media internacionais pode 
dizer-se que se registou  
um aumento significativo 
do número de artigos fo-
calizados sobre a relação 
dos vedantes com o vinho 
(gráfico 2), dos quais 77 
por cento dos artigos para 
o consumidor foram neu-
tros ou positivos para a 
cortiça e 80 por cento para 
o trade (gráfico 3).

Públicos-alvo mais 
informados

 Os pedidos de infor-
mação resultantes das 
acções da campanha 
atingiram os 127 (seis 
meses), sendo que a mé-
dia mensal ficou pelos 
22, o que perfaz um e-
mail por dia útil.

(continua na pag. 12)

Gráfico 3
Tom do total dos artigos por target

Fonte: APCOR Ano: 2006
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Gráfico 5
Origem dos pedidos
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Gráfico 6
Visitas totais dos três web-sites

Fonte: APCOR Ano: 2006
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Gráfico 4
Número de pedidos

Fonte: APCOR Ano: 2006
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A APCOR realizou um 
questionário aos seus as-
sociados para avaliar a 
CIC II. Nos Estados Uni-
dos cerca de 60 por cento 
dos inquiridos diz que a 
imagem do produto cor-
tiça aumentou e cerca de 
50 por cento refere que 
o sector tem mais visibi-
lidade. O mesmo número 
aponta, ainda, uma maior 
facilidade de relaciona-
mento com os clientes. 
Mais de 40 por cento 
diz, ainda, que o posicio- 
namento positivo face à 
concorrência estagnou 
(gráfico 8).
Na Austrália, cerca de 75 
por cento dos inquiridos 
refere que a visibilidade 
do sector da cortiça au-
mentou com a campanha 
e quase 60 por cento des-
taca o aumento da ima-
gem do produto cortiça. 
Neste país, conseguiu-se, 
ainda, estagnar a taxa de 
crescimento das vendas 
(mais de 80 por cento 
dos inquiridos aponta 
esta razão) o que, no ca-
so da Austrália, acaba 
por ser um factor posi-
tivo uma vez que os ou-
tros vedantes dominam 
o mercado (gráfico 9).        
No Reino Unido, des-
taca-se o aumento da 
visibilidade do sector da 
cortiça e da imagem do 
produto, com mais de 60 
por cento das respostas, 
seguido do posiciona-
mento competitivo da 
cortiça face à concor-
rência e da facilidade de 
relacionamento com o 
mercado que aumentou, 
segundo os inquiridos, 
na ordem dos 50 por 
cento. Um resultado da 
campanha foi, ainda, a 
estagnação da concor-
rência/competitividade 
de outros concorrentes 
(com cerca de 50 por 
cento das respostas) 
(gráfico 10).

programas

12

(continuação da pag. 11)

Os meses que regista-
ram mais pedidos de in-
formação foram: Maio 
(28 e-mails), Março (26  
e-mails) e Julho (25 e- 
-mails) (gráfico 4).
No que toca à origem dos 
e-mails enviados, Portugal 
surge à frente com 36 pe-
didos, seguido dos Estado 
Unidos com 17 e do Reino 
Unido com dez. De desta-
car que há muitos pedidos 
de língua inglesa, mas de 
e-mails .com e .net, perfa-
zendo mais 19 pedidos de 
informação (gráfico 5).
A maioria dos pedidos de 
informação diz respeito a 
perguntas sobre produtos 
de cortiça, contactos de 
empresas e, ainda, dados 
sobre o sector. Dos EUA 
chegaram pedidos em se-
quência da Brochura dos 
Materiais de Construção 
que foi enviada, pedindo 
mais dados sobre a cor-
tiça como material para 
este uso. 
Para esta campanha a 
APCOR contou com três 
web-sites que foram de-
senvolvidos. O realcork.
org, o site transversal de 
toda a campanha, o re-
alcorkusa.com, para os 
EUA, e o yestocork.com.
au, para a Austrália.
As visitas totais nos três 
web-sites foram de 14064, 
em oito meses, o que per-
faz uma média mensal 
de 1758 (gráfico 6). O site 
mais visitado de todos foi 
o realcork.org com mais 
de oito mil vistas, seguido 
do realcorkusa.com com 
quatro mil. 
No que toca aos Hits, o to-
tal para os três sites foi de 
447.855, o que dá uma mé-
dia diária de 1867 cliques 
(gráfico 7). O site com mais 
Hits é o realcork.org com 
quase 260 mil cliques, se-
guido do realcorkusa.com 
com 172 mil.

Gráfico 9
Resultados da campanha na Austrália

Fonte: APCOR Ano: 2006
Base:7
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Gráfico 10
Resultados da campanha no Reino Unido

Fonte: APCOR Ano: 2006
Base:8
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Gráfico 7
Hits totais dos três web-sites

Fonte: APCOR Ano: 2006
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Gráfico 8
Resultados da campanha nos E.U.A.

Fonte: APCOR Ano: 2006
Base:9

4 4 1Facilidade de relacionamento com clientes

Receptividade dos produtos de cortiça portugueses

Taxa de crescimento das vendas

Imagem do produto cortiça

Posicionamento competitivo da cortiça face à concorrência

Oportunidade de venda de outros produtos

Aparecimento de novos clientes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 8

4 4 1

3 4 2

5 3 1

3 3 2

12 6

Aumentou Estagnou Diminui



13

investigação

capacidade teórica de 
gerar naturalmente uma 
evolução mais ou menos 
“redutiva”); e o arrolha-
mento dos vinhos selec-
cionados com cortiça 
(natural e técnica) e com 
vedantes alternativos 
(matéria plástica e cáp-
sula de roscas). 

Estudo avalia impacto 
da rolha de cortiça
nas propriedades
do vinho

 E para analisar o “Impac-
to da rolha de cortiça no 
vinho tinto engarrafado, 
em parâmetros relacio-
nados com a composição 
polifenólica e actividade 
cardioprotectora, uma 
equipa do BIOCANT 
(Portugal), da Faculdade 
de Ciências da Univer-
sidade do Porto e investi-
gadores da Universidade 
de Coimbra deitou as 
mãos à obra. 
Este projecto baseia-se   
no facto de estudos epi-
demiológicos recentes 
terem revelado uma cor-
relação inversa entre a 
ingestão moderada de 

vinho tinto e a diminui-
ção do risco de doenças 
cardiovasculares. Este 
efeito tem sido atribuído 
principalmente ao seu 
elevado conteúdo em po-
lifenois. De facto, para 
além das suas reconhe-
cidas propriedades anti-
-oxidantes, os polifenois 
exercem um efeito es-
timulador da produção 
de óxido nítrico (NO), 
a molécula-chave que 
desempenha um papel 
essencial na regulação 
do tónus vascular. Por 
outro lado, a actividade 
dos polifenois do vinho 
tinto, na modulação do 
efeito biológico do NO, 
parece ser ainda criti-
camente relevante no 
processo da digestão. 
Assim, os potenciais efei-
tos biológicos benéficos 
de um vinho, em particu-
lar no contexto da pre-
venção das doenças car-
diovasculares dependem, 
logicamente, da sua com-
posição em polifenois e 
das suas concentrações 
relativas. De entre vários 
factores, as condições do 
armazenamento e do en-
velhecimento condicio-

oxidativa) não depende 
unicamente da permea-
bilidade do vedante ao 
oxigénio. A composição 
do vinho intervém igual-
mente. Efectivamente, a 
capacidade do vinho em 
evoluir de maneira redu-
tiva é condicionada pela 
sua composição em subs-
tâncias antioxidantes na- 
turais, susceptíveis de 
gerar compostos de 
enxofre. É ainda influen-
ciada pelas condições de 
preparação e de engar-
rafamento e, apenas em 
último, pelo sistema de 
obturação. Neste traba-
lho, pretende-se estudar 
a influência da permea-
bilidade controlada de 
diferentes vedantes, na 
evolução do teor de cer-
tos compostos de enxofre 
voláteis (tiois e sulfure-
tos), característicos da 
evolução “redutiva” de 
diferentes vinhos bran-
cos, incluindo a apre-
ciação das modificações 
induzidas nos perfis or-
ganolépticos. 
Para isso efectuou-se a 
selecção prévia dos vi-
nhos (de acordo com a 
sua composição e a sua 

nam de forma marcada 
tal composição. No vinho 
engarrafado, a tensão do 
oxigénio é um dos facto-
res determinantes do po-
tencial envelhecimento 
do vinho, e a difusão do 
oxigénio para este pode 
ser influenciada signifi-
cativamente pelo tipo de 
rolha.
Assim, neste projecto, 
pretende-se avaliar o 
impacto da rolha de cor-
tiça, versus vedante de 
polímero sintético, nas 
propriedades biológicas 
do vinho tinto relevantes 
para a saúde humana, no 
contexto da prevenção 
das doenças cardiovascu-
lares. 
O seminário contou com 
a presença do presidente 
da associação, António 
Amorim, do professor da 
Universidade Católica, 
Tim Hogg e os respon-
sáveis pelos estudos em 
curso Juan Rubio Coque 
(INBIOTEC), Pascal 
Chatonnet (Laboratoires 
Excell) e Leonor Almeida 
(Universidade de Coim-
bra). Mais informações 
sobre os estudos podem 
ser solicitadas à APCOR.

A APCOR apresen-
tou, no dia 20 
de Dezembro, 

no centro Multimeios de 
Espinho, os resultados 
de três estudos na área 
da investigação realiza-
dos no âmbito do pro-
jecto CorkAcção e que 
incidem sobre a rolha de 
cortiça.
O primeiro estudo de-
nominado “Desenvolvi-
mento de estratégias bio- 
tecnológicas para mini-
mização do TCA, desen-
volvido pelo INBIOTEC 
– Instituto de Biotecno-
logia de Léon (Espanha), 
pretende desenvolver 
estratégias biotecnológi-
cas quer na prevenção 
da contaminação quer na 
redução dos níveis após 
contaminação por clo-
roanisois. Mais especifi-
camente: o desenvolvi-
mento de cepas fúngicas 
modificadas, dotadas 
com a capacidade de de-
gradar clorofenóis e in-
capazes de formar cloro-
anisois em cortiça e estas 
serão usadas como inó- 
culos para crescer sobre 
as pranchas de cortiça 
e/ou rolhas – processo 
preventivo; e pesquisa 
de microorganismos com 
capacidade para degradar 
cloroanisois e obtenção de 
preparações enzimáticas 
para tratar/lavar as ro- 
lhas – processo curativo.

Estudar a 
permeabilidade
dos vedantes

Por sua vez o segundo 
estudo visa determinar a 
“Influência da permea-
bilidade controlada de 
vedantes ao oxigénio, na 
evolução de certos com- 
postos voláteis e de aro-
ma do vinho” e está a 
cabo do Laboratoires Ex-
cell (França) e neste pro-
jecto, tem-se em atenção 
que o tipo de evolução 
dos vinhos (redutiva ou 

CorkAcção apresentou
resultados da investigação

António Amorim (ao centro) apontou a importância dos estudos apresentados para o sector



cortiça, no ano de 2006 
foram os projectos da 
APCOR (31 por cento do 
total) e “outros” temas, 
dos quais se destacam a 
cortiça versus vedantes 
sintéticos, o sector viní-
cola e as eleições na     
APCOR. Em relação aos 
projectos desenvolvidos 
pela APCOR evidenciam-
se a Campanha Interna-
cional da Cortiça II com 
83 notícias publicadas. 
O tema “dados económi-
cos sobre empresas” con-
tinua a ter bastante peso 
nas publicações com uma 
percentagem de 13 por 
cento (gráfico 4).
As fontes de informação 
que mais notícias veicu-
laram em 2006 foram a 
APCOR a as empresas de 
cortiça. A APCOR con- 
tinua a informar assidua-
mente os meios de comu-
nicação social, através 
do envio de comunica-
dos de imprensa com 
as actividades do sec-
tor, facto que se reflecte 
nas notícias publicadas. 
As empresas de cortiça 
continuam, igualmente, 
a transmitir muita in-
formação sobre o sector, 
quer pelos projectos de-
senvolvidos, quer pelas 
notícias de novos mate-
riais ou produtos produ-
zidos (gráfico 5).

N o ano de 2006 
foram publicadas 
558 notícias o que 

significa 1,5 notícias por dia 
e mais 66 notícias que no 
ano de 2005 (gráfico 1). De 
registar que de 2003 para 
2006 o número de notí-
cias publicadas nas revis-
tas e jornais portugueses 
aumentou 56, 7 por cento.
Relativamente às publi-
cações por mês, o pico foi 
atingido no mês de Março 
com a publicação de quase 
cem notícias. Este grande 
volume de informação pro-
duzida deve-se à apresenta-
ção da Campanha Interna-
cional da Cortiça II que teve 
início neste mês nos merca-
dos internacionais e que ar-
recadou quase 45 notícias. 
A figura de Mourinho na 
campanha foi, sem dúvida, 
o factor fulcral para este 
boom (gráfico 2).
A publicação que mais 
abordou o sector da cor-
tiça, no ano de 2006, foi 
o Diário Económico, com 
a publicação de 69 artigos 
(dos quais 47 pertencem à 
coluna APCOR). Destaque 
ainda para o jornal Públi-
co com a publicação de 50 
notícias e o Jornal de Notí-
cias e Correio da Manhã 
com 43 e 33 notícias res-
pectivamente. Dentro dos 
jornais regionais, o Terras 
da Feira lidera com a pu-
blicação de 26 notícias, os 
restantes regionais produ-
ziram 85 notícias (sendo 
que O Primeiro de Janeiro 
destacou-se com 17 notí-
cias e o Diário de Aveiro 
com seis artigos). As di-
versas revistas publicaram 
78 notícias e os restantes 
jornais nacionais dedica-
ram ao tema 77 notícias 
(gráfico 3).
Os temas mais abordados, 
em relação ao sector da 

media
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A cortiça está cada vez mais presente nos media nacionais.

Ao longo dos quatro últimos anos, os meios de comunicação social têm vindo a aumentar 

a publicação de notícias sobre o sector da cortiça.

Cortiça nos media portugueses

Gráfico 3
Notícias por publicação
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Notícias por tema
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Notícias por tema

Metodologia: A APCOR recebe, 
analisa e compila toda a infor-
mação que é publicada na im-
prensa portuguesa, através de 
um serviço de clipping (recortes 
de imprensa). As notícias pu- 
blicadas são analisadas segundo 
três critérios: publicação, temas 
tratados e fontes de informação 
que veicularam as notícias.

Fonte: APCOR Ano: 2006

Fonte: APCOR Ano: 2006
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rótulo do vinho. A jornalista 
refere, ainda, no artigo que 
três/quartos dos inquiridos 
dizem que a cortiça projecta 
uma melhor imagem ao 
vinho, enquanto que dois/
terços associa os sintéticos 
a uma má imagem. No que 
toca ao TCA, Sally Easton 
aponta algumas medidas to-
madas pela indústria para o 
combate ao TCA, nomeada-
mente o corte dos calços dos 
sobreiros e a erradicação do 
uso de cloro no processo de 
produção de rolhas.

In Decanter, Novembro 
2006

Recentemente foi, também, 
publicado no Off License 
News os últimos resulta-
dos do maior concurso de 
vinhos, o International 
Wine Challenge (IWC), que 
afirmam que os problemas 
relacionados com a cortiça 
estão a diminuir e os com 
as cápsulas de alumínio es-
tão subestimados. Os pro-
vadores afirmam que os 
problemas causados pelas 
screwcaps são tão comuns 
como os problemas de 
“gosto a rolha”. 
Os vinhos provados 2,2 por 
cento apresentavam altos 
níveis de enxofre e que es-
tão relacionados com as cá-
psulas de alumínio – odores   
a ovos e vegetais podres – 
comparado com 2,8 por 
cento dos problemas rela-
cionados com a cortiça.
Sam Harrop, o chairman do 
IWC, afirmou que: “é bas-
tante preocupante desco-

brir que alguns dos outros 
problemas que estiveram 
presentes nos últimos 
anos são altos quanto os 
normalmente divulgados 
relacionados com a cortiça. 
Enquanto se divulgava am-
plamente os dados sobre 
o “gosto a rolha”, todos os 
outros problemas estavam 
a ser ignorados”.

In Off Licence News, 15 
Setembro 2006

A revista Audubon Maga-
zine, dos EUA, dedicou 
oito páginas para relatar a 
vida no montado. Numa 
reportagem em plena épo-
ca de descortiçamento, a 
jornalista Susan McGrath 
pinta o cenário dos homens 
que passam três meses a ti-
rar a casca ao sobreiro. No 
artigo é, também, chamado 
à atenção para a importân-
cia deste ecossistema para 
muitos pássaros que vivem 
na região. “Beber por uma 
causa” que é o mesmo que 
dizer peça vinho com cor-
tiça para ajudar na sobre-
vivência da fauna e flora do 
montado, a jornalista refere 
ainda o estudo lançado pelo 
WWF que alerta para os 
perigos das ameaças ao so-
breiro e à cortiça.

In Audubon Magazine, 20 
Dezembro 2006

A cortiça enquanto mate-
rial usado para pavimentos 
e revestimentos é o mote 
para um artigo publicado 

milhões para o próximo 
ano, os privados foram os 
seguintes a investir. Os sec-
tores da pasta e papel, ma-
deira, mobiliário e cortiça 
serão os sectores que absor-
vem o investimento, em pro-
jectos que vão decorrer nos 
próximos três a cinco anos.

In, Jornal de Negócios, 06 
Novembro de 2006

O debate sobre vedantes 
nos media internacionais 
continua a conquistar as 
páginas dos vários meios 
de comunicação. E a cor-
tiça começa a recolher cada 
vez mais artigos positivos. 
A última notícia publicada 
na Decanter, a prestigiada 
revista inglesa de vinhos, 
dá conta da preferência do 
consumidor pelas rolhas 
de cortiça e dos progressos 
em I&D da indústria, no-
meadamente os esforços 
para a eliminação do TCA (o 
composto químico que dá o 
gosto a mofo ao vinho). Sally 
Easton aponta o estudo da 
Wine Intelligence, consulto-
ra de vinhos, que refere que 
95 por cento dos consumi-
dores preferem a cortiça, 
ou pelo menos têm uma ati-
tude neutra. Um outro estu-
do realizado pela Decanter 
refere que 90 por cento dos 
inquiridos considera que a 
cortiça projecta uma melhor 
imagem do vinho, 50 por 
cento expressa uma clara 
preferência pela cortiça e 60 
por cento indica que seria 
muito útil ter informação 
sobre o tipo de vedante no 

no site ifloor. A cortiça ofe-
rece uma apresentação 
estética única que é combi- 
nada com características   
notáveis: insonorização, 
conforto e anti-alérgico. 
E, ainda, as propriedades 
naturais da cortiça asso-
ciadas à versatilidade das 
cores, fazem deste material 
um produto de eleição para 
o revestimento do chão. 

In http://www.ifloor.com/
articles/cork/corkyour-
floor.html

A Fundação Andaluz do 
Sobreiro e a Câmara Mu-
nicipal estabeleceram um 
protocolo para promover a 
indústria de cortiça. Através 
desta parceria, poderá nas-
cer no parque tecnológico 
de Jerez de la Frontera (Es-
panha) um centro de inter-
pretação do montado e que 
visa o desenvolvimento de 
diferentes áreas de investi-
gação em torno da silvicul-
tura, industria de cortiça e 
os recursos do Mediterrâ-
neo. No âmbito deste pro-
tocolo a fundação e a au-
tarquia comprometem-se, 
ainda, a fomentar a criação 
de empresas e a moderni-
zar as já existentes, assim 
como a desenvolver um 
programa específico para 
a qualificação da mão-de-    
-obra. Está, ainda, previsto 
o lançamento de um sítio 
na Internet com informa-
ção acerca da cortiça.

In Diário de Jerez, 02 
Dezembro 2006

F oi criado um grupo 
de trabalho no âm-
bito da Assembleia 

da República para tratar 
das questões relacionadas 
com a cortiça. As reuniões 
já iniciaram e estão na 
mesa um conjunto de pro-
postas: a informação sobre 
o tipo de vedante no rótulo 
das garrafas, a defesa do 
sobreiro como produto 
europeu, a localização das 
empresas e a formação dos 
recursos humanos. O papel 
de destaque deste grupo vai 
para o deputado feirense, 
Costa Amorim.

In, Terras da Feira, 23 de 
Outubro de 2006

A Pelcor lança mais um 
novo produto. As malas 
quinhentistas são a propos-
ta da colecção Outono-In-
verno com a linha Rosa dos 
Ventos e Amazonas. O de-
sign assenta na impressão 
de mapas dos descobri-
mentos na pele de cortiça.

In, Focus, 04 de Outubro de 
2006
In, VIP, 18 de Outubro de 
2006

Fileira da floresta recebe 
investimento privado de 
dois mil milhões de euros. 
Depois do Ministério da 
Agricultura ter anunciado 
que a área das florestas vai 
ser considerada, dentro das 
quatro fileiras estratégicas, 
a prioritária, garantindo 
a orçamentação de 100 

Os vinhos vedados com cápsula de alumínio apresentaram 2,2 por cento de defeitos segundo 

dados divulgados no último International Wine Challenge, em Londres. Paralelamente, o 

governo português resolve investir mais nas florestas portuguesas por considerar a fileira 

um factor estratégico para o país e o WWF lança, em Portugal, o sistema de certificação 

florestal (FSC) que permitirá um reconhecimento da responsabilidade ambiental e social na 

gestão da floresta.

Cortiça nos media



A APCOR e o se-
manário Vida Eco- 
nómica assinaram 

um protocolo de colabo-
ração no âmbito do qual 
ambas as entidades se 
comprometem a dinami-
zar iniciativas conjuntas 
que possam fornecer pistas 
para o debate de questões 
relacionadas com o sector. 
O protocolo que dá ainda 
descontos na aquisição de 
bens e serviços produzidos 
e editados pelo grupo Vida 
Económica aos associados 
da APCOR, foi assinado 
pelo presidente da asso-
ciação, António Amorim, 
e pelo director-adjunto 
da Vida Económica, João 
Luís de Sousa.
O protocolo prevê, ainda, 
a organização conjunta 
de seminários e encon-
tros sobre temáticas de 
relevo para o sector da 
cortiça.

notícias
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APCOR e Vida Económica
assinam protocolo

João Luís de Sousa e António Amorim assinam protocolo 



dores que chegou aos 
sete. 
Hoje conta com cinco tra-
balhadores, produzindo 
anualmente sete milhões 
de rolhas de cortiça na-
tural – único produto a 
que empresa sempre se 
dedicou.
Nos últimos tempos, “e 
porque os mercados estão 
a exigir cada vez mais 

qualidade no produto”, 
conta o filho do proprie-
tário Luís Santos, “apos-
tamos na certificação 
Systecode e fizemos parte 
do programa da APCOR 
Formação PME”. E con-
tinua: “temos que estar 
sempre a evoluir para 
conseguir acompanhar 
as mudanças que ocor-
reram nos últimos anos, 
porque sabemos que se 
uma rolha tiver um pro-
blema todo o sector sairá 
prejudicado”.

Passar o testemunho

Avelino de Jesus Santos 
diz que está pronto para 
passar o testemunho ao 
filho. “Isto agora já não 
é para mim, mas para 
os mais novos”. E, por 
isso, o filho mais novo 
vai agarrar a herança do 
pai e continuar nesta luta 
pela cortiça. Luís Santos 
afirma que “ainda vou 
ficar por cá enquanto a 
empresa for resistindo”. 
“Eu acredito na cortiça 
como vedante para o vi- 
nho e, por isso, tenho 
tentado recolher infor-
mação e adquirir forma-
ção que me permita colo-

resolve lançar-se, como 
muitos portugueses, na 
emigração e procurou na 
Alemanha a sua sorte. 
Mas, esta experiência 
não foi muito duradoira e 
depressa teve de regres-
sar a Portugal devido à 
doença do pai que acabou 
por falecer. Passa, então, 
a assumir a liderança da 
empresa e deita mãos 
à obra para a primeira 
ampliação da fábrica, 
em 1972. Avelino Jesus 
Santos recorda os tempos 
difíceis do 25 de Abril: 
“não se conseguia vender 
as rolhas no mercado 
interno, estava mesmo 
muito mau, e então deitei 
os pés ao caminho e foi 
vendê-las fora. Tínhamos 
de lutar pela empresa, 
porque ela era o sustento 
da família”.
Em 1982, a Avelino de 
Jesus Santos passa de 
empresa em nome indi-
vidual para uma socie-
dade, incorporando o 
“Lda” no seu nome. Anos 
mais tarde, em 1996, 
surge uma nova amplia-
ção da empresa e o auge 
no número de trabalha-

car o nosso produto com 
qualidade no mercado”.
E é neste sentido que pai 
e filho apontam o traba-
lho da APCOR como me-
ritório. “Reconhecemos 
que a associação tem fei-
to muito por este sector, 
quer através dos progra-
mas de promoção que 
lançou, nos últimos anos, 
e que têm permitido com-
bater a concorrência que 
tem ameaçado o sector, 
quer pelos projectos que 
tem desenvolvido em 
prol da modernização da 
indústria, como é o caso 
do CorkAcção e do For-
mação PME”.
E continuam: “é preciso 
uma entidade que de-
fenda o produto cortiça 
para que toda a indústria 
possa sair beneficiada. 
Aos empresários cabe a 
missão de produzir ro-
lhas de cortiça da melhor 
qualidade”. “Nós esta-
mos a fazer a nossa parte 
e acreditamos que se to-
dos fizerem o mesmo este 
sector ainda terá futuro 
para as gerações que se 
seguem”.

Cinco trabalhadores, 
a contar com o 
proprietário da 

empresa. Um pequeno 
espaço que dá corpo a 
um armazém e a uma 
unidade fabril nas media-
ções da casa da família. 
Honestidade e trabalho. 
Esta é a receita que a 
empresa Avelino Jesus 
Santos, Lda. usa para se 
manter e sobreviver desde 
1965 – ano da funda-
ção. “Nunca quis crescer 
muito, nem dar um passo 
maior do que as pernas, 
prefiro ter pouco, mas 
com segurança, pequeno, 
mas de confiança”, refere 
o fundador da empresa 
Avelino Jesus Santos e 
actual proprietário da 
unidade fabril. 
Quando nasceu, a 
empresa laborava na cave 
da casa e era liderada 
pelo actual proprietário 
e seu pai, Avelino Coelho 
Santos. Era o filho mais 
velho de uma família de 
nove irmãos e, por isso, o 
braço direito do seu pai. 
No entanto, pouco antes 
do 25 de Abril, em 1971, 
Avelino Jesus Santos 

Avelino de Jesus Santos, gerente da empresa
“Somos uma empresa pequena,

mas de qualidade”
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Avelino de Jesus Santos produz sete milhões de rolhas/anual

Pai (Avelino) e filho (Luís) trocam impressões sobre o sector



uma atenção cuidada 
e que é preciso inter-
vir numa perspectiva de 
grande envolvência de 
empresas e entidades e 
de grande abrangência 
na forma e nas áreas 
de acção. Nesta linha de 
orientação, esta autar-
quia entende ser ple-
namente justificável a 
concretização efectiva 
de um objectivo estra-
tégico: a criação de 
um “Observatório do 
Sobreiro e da Cortiça”, 
explica o presidente. 
Os números encarre-
gam-se de exemplificar a 
importância de Coruche 
no contexto do “mundo 
da cortiça”. O concelho 
possui cerca de 50900 
hectares de montado 
de sobro e a produção 
média anual de cortiça 
é de aproximadamente 
8400 toneladas. Na 

área da transformação, 
existem actualmente três 
grandes indústrias que 
no conjunto produzem 
cerca de dois milhões de 
rolhas por dia. “Os pos-
tos de trabalho que estas 
indústrias criaram são 

um bem precioso para 
a estrutura económica 
e social do Concelho. A 
fileira da cortiça pro-
porciona ao Concelho de 
Coruche uma Identidade 
Territorial bastante forte 
e importante”, afirma 
Dionísio Mendes.
O presidente do município 
lembra ainda a mudança 
de cenários dos últimos 
anos “os investimentos 

recentes desvanecem a 
contradição que existia 
no Concelho de Coruche. 
Era um dos Concelhos 
do País com a maior área 
de produção de cortiça 
e onde não existia uma 
única fábrica para a 

sua transformação. Nos 
últimos dez anos cons-
truíram-se três fábricas 
de cortiça e estão a surgir 
outras iniciativas que vão 
transformar o Concelho 
de Coruche num grande 
centro produtor de ro-
lhas de cortiça. Nos últi-
mos quatro anos foram 
criados mais de 150 
novos postos de trabalho 
no sector.”

notícias

A Câmara Muni-
cipal de Coruche, 
em colaboração 

com a APCOR, promoveu 
no dia 28 de Outubro, 
o 1º Encontro do Sector 
Corticeiro.
Para além da presença 
dos investigadores do Ins-
tituto Superior de Agro-
nomia, Helena Pereira 
e João Santos Pereira, o 
presidente da Associação 
de Produtores Florestais 
de Coruche, Miguel Teles 
Branco e o presidente 
da APCOR, António 
Amorim, o encontro ser-
viu para apresentar o 
novo projecto da autar-
quia com o envolvimento 
de outros parceiros do 
sector – o Observatório 
do Sobreiro e da Cortiça. 

Produção e 
Transformação 
juntas em Coruche

É um projecto que pre-
tende, entre muitos ou-
tros objectivos, defender 
e incentivar a cultura do 
sobreiro; apoiar projec-
tos de investigação des-
tinados a aprofundar o 
conhecimento dos pro-
blemas bem como das 
virtualidades do sobreiro 
e ao desenvolvimento e 
melhoramento das uti-
lizações industriais da 
cortiça; defender e prote-
ger as manchas florestais 
suberícolas; criação de 
um laboratório para 
apoio aos estudos cientí-
ficos sobre o sobreiro e 
a cortiça; a promoção 
de eventos relacionados 
com a fileira da cortiça. 
Paralelamente ao obser-
vatório do sobreiro e da 
cortiça, o Município de 
Coruche pretende, tam-
bém, criar um centro de 
educação ambiental e um 
parque temático, onde 
as actividades a desen-
volver giram em torno do 
sobreiro e da cortiça. 
Para o presidente do 
Município, Dionísio 

Simão Mendes, “a região 
possui vantagens com-
petitivas que se baseiam 
em factores de produção 
e de proximidade. Esta 
característica intrínseca 
proporciona-nos algu-
mas vantagens concor-
renciais face a outras 
regiões, não apenas no 
plano das trocas comer-
ciais mas, também, no 
plano da atracção e da 
retenção dos factores de 
produção que constituem 
a sua base económica.”
A fileira da cortiça tem 
uma enorme importân-
cia no contexto local da 
área do município, no 
entanto, “pela dinâmica 
económica e social que 
representa no âmbito 
nacional e pela sua rele-
vância a nível interna-
cional, é nosso enten-
dimento que este sector 
de actividade merece 
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Coruche cria Observatório
da Cortiça

Encontro reuniu produtores florestais e industriais da cortiça

“A região possui vantagens competitivas

que se baseiam em factores de produção

e de proximidade”

- Simão Mendes, presidente da autarquia
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Programas da APCOR em curso
Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

CorkAcção

•Desenvolvimento do trabalho de investigação pela equipa do 
Inbiotec.
•Desenvolvimento dos trabalhos no projecto de investigação sobre 
a interacção entre a rolha de cortiça e o vinho na evolução do 
vinho em garrafa (Laboratoires Excell) e a identificação de factores 
de valorização do vinho através do engarrafamento com rolha de 
cortiça (Biocant).

•Continuação dos trabalhos de investigação pelas entidades 
Inbiotec (Espanha), Biocant (Portugal) e Laboratoires Excell 
(França).
•Lançamento do manual Operacional do Programa CorkAcção.

ECOEMPRESA
•2º CICLO
Continuação da Análise Preliminar das Empresas para 
Caracterização ao Nível da ECO-Eficiência e Identificação de Áreas 
Prioritárias de Intervenção.

•Elaboração de Plano Específico de Acção para as Áreas 
Identificadas como Prioritárias, por especialistas. 

POS - C •Avaliação das propostas. •Adjudicação e início da implementação.

Formação 
PME

•Continuação da Implementação de Medidas nas empresas aderen-
tes ao Projecto e que resultaram do Diagnóstico individual efec-
tuado, na área de Consultadoria. Continuação da Formação Inter-
Empresas, Intra-Empresa e de Empresários (a finalizar). 

•Continuação das actividades de Formação e Consultadoria nas 
empresas. Finalização das medidas implementadas nas empresas e 
elaboração dos Relatórios individuais finais resultantes.

Campanha 
Internacional

da Cortiça

•Encerramento do programa.
•Elaboração do relatório final de execução.
•Preparação da próxima campanha a desenvolver nos mercados 
francês e alemão.

•Preparação da próxima campanha a desenvolver nos mercados 
francês e alemão.
•Participação na Prowein.

Fileira dos 
Materiais

de 
Construção

•Preparação dos cadernos técnicos para a cortiça.
•Preparação do directório de empresas.
•Envio de informação para catálogo digital para o Japão.

•Preparação dos cadernos técnicos para a cortiça.
•Preparação da Feira Mosbuild 2007.
•Divulgação da Batimatec em Argel, Argélia (03 a 08 Maio de 2007).
•Divulgação da Interbuild em Birmingham, Reino Unido (28 de 
Outubro a 01 de Novembro de 2007).
•Preparação do FMC IV.
•Preparação da semana dos prescritores.
•Conclusão do directório de empresas.

Floresta
•Consulta ao mercado para a realização de um Audiovisual sobre a 
indústria de cortiça.
•Visita de empresários da Extremadura espanhola ao sector da cor-
tiça português.

•Realização de um Audiovisual sobre a indústria de cortiça.
•Intercâmbio empresarial entre Portugal-Espanha, a realizar em 
São Vicente de Âlcantara, a 13 de Março de 2007.




