
Dados como Portugal tem a maior 
mancha de sobreiro do mundo, a 
maior produção da cortiça tem origem 
no nosso país e a paisagem destas 
regiões é única sob o ponto de vista 
cultural, fazem parte da candidatura 
do montado a património da UNESCO.

| p. 4

Montado de sobro candidata-se 
a património da UNESCO

A proposta da equipa do Cincork, 
em representação do Ctcor, venceu 
a final nacional do Land Rover 4x4 in 
Schools com um jipe em cortiça. Este 
prémio levou os alunos a Inglaterra 
onde arrecadaram o prémio “Team 
Identity Award”. 

| p. 7

Land Rover 4x4 em cortiça 
ganha prémio 

O sobreiro está bem adaptado às 
condições adversas do clima mediterrânico 
e ao seu típico período seco (temperatura 
elevada e pouca precipitação), no Verão. 
Esta é a principal conclusão de um estudo 
desenvolvido pela equipa do INIAV e 
publicado numa revista internacional.

| p. 9

Sobreiro adapta-se às 
condições adversas do clima

| p.  3

Ministro da Economia visitou o sector
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EDITORIAL

Promoção do sector
O esforço de comunicação e promoção da cortiça e dos seus produtos tem sido uma cons-
tante do trabalho da APCOR. Iniciado no ano 2000 com a realização da primeira campanha 
exclusivamente no Reino Unido, desde então nunca mais paramos. 

São já 41 milhões de euros investidos ao longo destes anos, muitos países alvo de intervenção 
e o rol de iniciativas não deixa de nos surpreender. 

Comunicar a uma só voz tem sido o tom dado às sucessivas campanhas, o que nos tem 
permitido a promoção do sector como um todo, sendo que a dimensão de fileira da cortiça 
ganha corpo na estratégia seguida. Ao nível da produção, temos a preocupação de comuni-
car os valores associados ao ecossistema montado e às especificidades do sobreiro. Muitas 
das iniciativas ocorrem na altura do descortiçamento da cortiça, momento único e de grande 
simbolismo para quem nos visita.

Do ponto de vista da transformação industrial são muitos os exemplos transmitidos e que 
evidenciam o esforço em curso em prol da qualidade dos nossos produtos, da diversidade 
e inovação, da investigação e desenvolvimento e das tecnologias e novos processos que, 
diariamente, colocam o nosso sector na linha da frente da Indústria 4.0.

Desde as primeiras campanhas focadas exclusivamente nos nossos clientes, produtores de 
vinho e indústria da construção, e onde se comunicava principalmente as propriedades téc-
nicas e funcionalidades dos produtos de cortiça, soubemos evoluir numa etapa seguinte da 
estratégia de comunicação para um novo público, os “clientes dos nossos clientes”, os con-
sumidores finais de vinho e as famílias que pretendem construir, renovar e ou decorar um 
espaço habitacional.

Comunicando para os dois públicos, “os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes”, 
estratégia que se mantém até hoje e que consideramos ser a mais acertada, reforçamos os 
nossos argumentos de comunicação, apresentando o sector e os seus produtos numa matriz 
que combina a tradição, a inovação e o desenvolvimento sustentável, em benefício de uma 
indústria de futuro.

Pelo trabalho realizado e em jeito de balanço global, entendemos que alcançamos os objecti-
vos globais ao afirmar o sobreiro, a cortiça e os seus produtos. Fidelizamos clientes e consumi-
dores, potenciamos novos clientes, geramos uma rede de “embaixadores” amigos da cortiça e 
geramos conhecimento do sector.

É com o sentimento de missão cumprida que nos motivamos para a realização de uma nova 
campanha, o Intercork III. Em pleno período de arranque, esta campanha vai permitir con-
tinuar a comunicar cortiça em mercados fundamentais. Pela primeira vez, serão criadas as 
condições de promoção das novas aplicações de e com cortiça e o Reino Unido volta a ser 
intervencionado.

João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR 
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Autochtona 24 e 25 de 
Outubro de 2016 Itália www.fierabolzano.it/

autochtona/

Salon Vin et 
Terroirs 

04 a 06 de 
Novembro de 
2016

França www.salon-vins-terroirs-
toulouse.com/

ProWine China
07 a 09 de 
Novembro de 
2016

China www.prowinechina.com/

Forum Vini
11 a 13 de 
Novembro de 
2016

Alemanha www.forum-vini.de/en

Vinitech Sifel

29 de Novembro 
a 01 de 
Dezembro de 
2016

França www.vinitech-sifel.com/

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

Construct
08 e 09 de 
Setembro de 
2016

Canadá https://constructshow.com/

Saudia Build 17 a 20 de 
Outubro de 2016

Arábia 
Saudita http://saudibuild-expo.com/

Contech 
Québec 

19 de Outubro 
de 2016 Canadá http://contech.qc.ca/

exposition-batiment-quebec

Construtec 25 a 28 de 
Outubro de 2016 Espanha www.ifema.es/construtec_01/

Construct 
Canada

30 de Novembro 
a 02 de 
Dezembro de 
2016

Canadá www.constructcanada.com/
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Presidente da APCOR 
lembrou que a meta do 

sector é alcançar os 
mil milhões de euros

Ministro da Economia visitou 
o sector da cortiça

O ministro da Economia, Manuel Caldeira 
Cabral, visitou o sector da cortiça no dia 18 de 
Maio, a convite da APCOR, no âmbito das co-
memorações dos seus 60 anos. O programa do 
encontro contou com uma visita ao Centro Tec-
nológico da Cortiça (Ctcor) e a duas unidades 
fabris: Amorim & Irmãos S.A. e Granorte, Revesti-
mentos de Cortiça, Lda. 
Esta foi a primeira de algumas visitas governa-
mentais que a associação pretende levar a cabo 
para dar a conhecer o que de melhor o sector da 
cortiça tem realizado nos últimos anos e, deste 
modo, irá procurar sempre envolver empresas 
que se têm destacado pela inovação, tanto do 
ponto de vista do produto, como do processo. 
Miguel Caldeira Cabral, no discurso que proferiu 
no Ctcor, afirmou que o governo vai apostar for-
te nos centros tecnológicos e usou o exemplo 
do sector da cortiça para vincar que a ciência e 

 O exemplo da cortiça  
 
O ministro da Economia destacou o “exemplo do 
sector da cortiça” que, perante “um mundo glo-
balizado e em constante mudança, soube não 
ficar parado”, tendo, antes, “investido para inovar 
e diversificar” nos seus produtos. 
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, de-
monstrou as razões que colocam o sector da 
cortiça como um exemplo nacional. Por um lado, 
com as exportações que atingiram, em 2015, 
os 900 milhões de euros e, por outro lado, com 
toda a aposta nos projectos de comunicação de-
senvolvidos deste 2000 e que têm permitido ao 
sector afirmar-se nos mercados internacionais e 
continuar a competir nos mesmos. Deixou, ain-
da, presente a meta do sector em atingir os mil 
milhões de euros de exportações, num curto es-
paço de tempo. O presidente da APCOR deixou, 
ainda, a estratégia para alcançar este objectivo. 
Ao nível das rolhas, pretende-se “consolidar a li-
derança mundial alicerçada em três pilares: Per-
formance do produto, sustentabilidade e a prefe-
rência do consumidor.” No que toca aos materiais 
de construção e decoração é objectivo “afirmar a 
cortiça enquanto material de excelência para os 
pavimentos e revestimentos” e, por último, have-
rá “uma aposta na área das novas aplicações com 
mais inovação e maior valor acrescentado.” 

a tecnologia são fundamentais para aumentar a 
competitividade de um país. Este investimento, 
segundo o ministro da Economia, contará com 
“uma verba de 70 milhões de euros”.
“Queremos reforçar as capacidades dos centros 
tecnológicos”, sendo que “a estratégia passa 
por envolver as pessoas no terreno e, também, 
agregar ao processo conhecimento colhido em 
países europeus.”  Referenciou recentes reu-
niões mantidas com técnicos vindos da Alema-
nha, da França, do Reino Unido e da Holanda: 
“queremos desenhar uma estratégia que siga as 
melhores práticas”, destacou. 
O ministro da Economia tem o objectivo de ver 
mais “doutorados” integrados em empresas e 
sectores que estejam conscientes da importân-
cia da investigação e desenvolvimento como 
caminho para a apresentação, nos mercados, 
de produtos que sejam “mais-valias”.

Centro Tecnológico foi um dos locais visitados por Caldeira Cabral

Ministro da Economia deu o bom exemplo da cortiça
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Montado de sobro é candidato a 
património da UNESCO
A Comissão Nacional da UNESCO considerou 
a inclusão do bem “Montado, paisagem cultu-
ral” na Lista Indicativa do Património Mundial de 
Portugal. Esta decisão pressupõe a aceitação das 
orientações que foram elaboradas pela comissão 
responsável pela candidatura, a saber: Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ER-
TAR), APCOR, autarquias, organizações de pro-
dutores de cortiça e outras entidades ligadas ao 
sector.
A elaboração do dossier de candidatura teve iní-
cio em 2010 e é composto por um conjunto de 
argumentos técnicos que devem ser agora ava-
liados pela UNESCO. Se tudo decorrer como pre-
visto, os responsáveis da ERTAR acreditam que o 
montado de sobro do Alentejo e Ribatejo poderá 
ser classificado como património da humanida-
de em 2018 ou 2019.

“Essa classificação vai valorizar todo este espaço, 
toda esta dinâmica de paisagem cultural única 
que é o montado. Será excelente para todo este 
território conseguir esta classificação, com vanta-
gens a todos os níveis”, prevê Ceia da Silva, presi-
dente da Entidade Regional de Turismo do Alen-
tejo e Ribatejo, que explicou, ao jornal Público.
Alguns dados que constam na candidatura: Por-
tugal tem a maior mancha de montado de so-
bro do Mundo, com perto de 740 mil hectares, 
que correspondem a cerca de 23 por cento de 
toda a floresta nacional. O país produz cerca de 
50 por cento da cortiça mundial e exporta 900 
milhões de euros em materiais ligados à cortiça 
por ano. O Alentejo e o Ribatejo são exactamen-
te as regiões onde mais predomina o montado e 
as áreas dedicadas a esta actividade florestal têm 
crescido nos últimos anos.
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APCOR na Ficor 2016

Sobreiro e 
cortiça em 
análise

A APCOR esteve presente no Espaço Inovação 
na VIII Edição da Feira Internacional da Cortiça (Fi-
cor), que decorreu de 25 e 29 de Maio de 2016, 
em Coruche. A mostra de produtos de cortiça 
decorreu no Centro de Exposições da cidade, um 
dos espaços onde se realizou a feira, a par com o 
Observatório do Sobreiro e da Cortiça. O espaço 
foi dinamizado, também, pelo Centro de Forma-
ção Profissional da Indústria de Cortiça e empresas 
associadas da APCOR, que apresentaram aplica-
ções da cortiça, desde o design, mobiliário, arqui-
tectura, desporto, de modo a promover o que de 
melhor a fileira desenvolve ao nível da inovação & 
investigação e as potencialidades da cortiça. 
Nesta edição, marcada pelo Ano Internacional 
das Leguminosas, pela ONU, e pelo Ano Inter-
nacional do Entendimento Global, pela UNESCO, 
pretendeu-se sensibilizar a população em geral 
para a importância do sobreiro, transmitir valo-
res associados à importância do montado como 
ecossistema único no mundo onde é possível 
desenvolver actividades agro-silvo-pastoris. Pro-
mover e evidenciar o carácter inovador da fileira 
da cortiça, fomentar a criação de acções locais, 
tanto a nível ambiental como social, que terão 
repercussões à escala global, contribuindo assim 
para reafirmar a importância do montado e da 
cortiça para Portugal e para o Mundo , foram ou-
tros dos objectivos..

“Investigação & Inovação no Sobreiro e na 
Cortiça” foi o título do seminário que decor-
reu no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, 
em Coruche, no âmbito da Ficor e organizado 
pela Associação Interprofissional da Fileira da 
Cortiça (Filcork). 
O evento contou com dois painéis sobre dois 
temas fulcrais para o sector: “Prioridades & 
projectos concretos - Modelo de Implemen-
tação, Financiamento e Objectivos” e “Inter-
câmbios de I & I - Síntese de Resultados e Li-
nhas Futuras na Gestão do Montado”.
No primeiro painel foram abordados temas 
como “nutrição e fertilização do montado 
de sobro” (por Fátima Calouro, do INIAV) e 

Na Ficor decorreram um conjunto de propostas 
de evasão, provas de vinho, gastronomia, activi-
dades de natureza, passeios no montado, para 
além de seminários e de desfiles de moda com 
roupa em cortiça. 

“gestão integrada da cobrilha na cortiça” 
(Nuno Calado, UNAC). Na segunda parte do 
encontro estiveram representadas várias ins-
tituições/projectos como: CICYTEX - Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura, INDEHESA - Instituto Uni-
versitario de Investigación de la Dehesa de la 
Universidad de Extremadura, TEAMING SMAR-
TAgriFor - Centre of Excellence in Agriculture 
and Forestry, Oak®eGeneration - criação de 
áreas de regeneração natural de sobreiro e 
de azinheira nos montados nacionais, e, por 
último, EVOLCORK - evolução da qualidade 
tecnológica da cortiça no ciclo produtivo do 
sobreiro.

Filcork promoveu seminário sobre investigação florestal

Exemplos de produtos do Espaço Inovação
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Blocos moldáveis de cortiça 
dão origem a vários produtos

PRODUTOS

“Corkbrick” é o nome do projecto português 
que quer lançar uma espécie de legos gigantes  
em cortiça que permitam a construção de vá-
rios objectos:  uma cama, um sofá, uma parede, 
uma mesa. O limite da utilização destes blocos 
é a imaginação.
Os autores - Miguel e Catarina Brandão, pai e 
filha - do Corkbrick apresentam sete peças em 
vários tamanhos e formatos de modo a permitir 
o maior número possível de construções e sem 
recurso a ferramentas, colas ou pregos. 
Para já, estes portugueses estão a recorrer a uma 
plataforma de “crowdfunding” para angariação 
de fundos de modo a dar continuidade ao pro-

jecto. Os interessados podem contribuir desde 
25 euros até 1000 euros e terão acesso a um 
conjunto de vantagens dependendo do investi-
mento (toda a informação pode ser consultada 
neste endereço https://www.indiegogo.com/
projects/corkbrick-realize-your-imagination#/ ).
O projecto envolveu 16 meses de pesquisa para 
chegar ao protótipo que já está patenteado e 
envolveu alianças com várias empresas, estan-
do “pronto para ser comercializado” em todo o 
mundo, informaram ao sítio boasnoticia.pt. 
No espírito DIY (do it yourself - faça você mes-
mo), o Corkbrick propõe uma construção de 
uma parede, uma estante ou uma cama em 

Cortiça continua a conquistar 
o sector do calçado
Desde as marcas de luxo como Louboutin e 
Dolce & Gabana, passando por marcas mais do 
“pret à porter” como a Camper até às desporti-
vas, como a Adidas, a cortiça continua a marcar 
presença no mundo da moda e do calçado. É um 
elemento que remete para os valores da nature-
za, da terra, com texturas e cores que permitem 
uma infindável variação. 

Sapatos Camper 
com cortiça
A marca de calçado Camper 
lançou uma nova colecção de 
Primavera/Verão inspirada nas 
texturas e cores de Deia, um 
povoado maiorquino. O objec-
tivo foi ser fiel às origens, e a 
empresa inspirou-se em luga-

res icónicos da ilha balear. É em Maiorca que 
a Camper está localizada há mais de quatro 
décadas. 
A diversidade da ilha foi a fonte de inspiração 
de Romain Kremer, o director criativo. Os seus 
recantos pitorescos, as águas cristalinas e a 

vegetação marinha, mas também os parques 
aquáticos e as lembranças da ilha, tiveram 
reflexo no calçado, que combina uma palete 
de cores e uma riqueza de materiais. A grande 
novidade da linha masculina Deia é um sapa-
to com um look mais artesanal, com textura e 
cores da terra, e que tem na cortiça o seu ele-
mento chave. Os sapatos custam 170 euros. 

Sapatos de luxo 
usam cortiça
Jimmy Choo,   Christian 
Louboutin e Dolce & Ga-
bana são algumas das 
marcas que têm conti-
nuamente apostado na 

cortiça como um elemento das suas colecções. 
Para além da utilização mais habitual na cunha 
do calçado feminino, também é possível en-
contrar a cortiça como elemento fundamental 
e visível em toda a gáspea do sapato. Em sítios 
como https://www.net-a-porter.com e http://
www.yoox.com é possível encontrar alguns 
modelos que podem ultrapassar os 600€ . 

“Vino” são as 
novas Adidas
A Adidas homenageou o basquetebolista 
Kobe Bryant, com uma edição limitada de 
sapatilhas, e elege a cortiça pela sua liga-
ção à alcunha ‘Vino’, pela qual o jogador é 
conhecido – isto porque faz a alusão ao “en-
velhecimento” da sua carreira. 
No “Vino” Pack, que tem modelos como Cra-
zy 8, adidas KB8 II, adidas Top Ten 2000, e 
adidas The Kobe, é possível encontrar sa-
patilhas com pequenos apontamentos ou 
quase na totalidade da peça com cortiça e, 
ainda, outros modelos que recorrem mais à 
cor do vinho.  

apenas 20 minutos. E tudo apenas com as suas 
próprias mãos. Uma vez que os componentes 
são muito leves e qualquer pessoa do 8 aos 80 
pode construir a estrutura. 
O Corkbrick é único no mercado uma vez que é 
feito de cortiça (o que significa que é natural, à 
prova de água e capaz de isolar som e tempera-
tura) e também é flexível e reciclável. 
Sem os preços definidos, mas de acordo com as 
recompensas disponíveis no sítio da angariação 
de fundos pode-se conseguir peças suficientes 
para construir uma cama a rondar os 300€. 
Mais informação e vídeos da ideia podem ser 
visualizados em corkbrick.com. 
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Equipa do Cincork vence Final Nacional 
no Land Rover 4x4 in Schools

A equipa do Centro de Formação Profissional 
da Indústria de Cortiça (Cincork), em represen-
tação do Centro Tecnológico da Cortiça (Ctcor), 
obteve o primeiro lugar na Final Nacional do 
Land Rover 4x4 in Schools, que decorreu no dia 
20 de Maio, no Museu do Automóvel, em Vila 
Nova de Famalicão. Esta vitória levou a equipa 
- constituída por um formador e seis jovens a 
frequentarem o curso de Aprendizagem de 
Técnico/a de Manutenção Industrial de Meta-
lurgia e Metalomecânica -, a Ricoh Arena, em 
Coventry, Inglaterra, onde decorreu a final mun-
dial deste evento, tendo conseguido arrecadar 
o prémio “Team Identity Award”. 
A proposta da equipa foi um Rover 4x4 construí-
do em cortiça.
O primeiro prémio, em Portugal, resultou das 
pontuações combinadas de 11 categorias téc-
nicas, sendo que a equipa do Cincork obteve o 
primeiro prémio em quatro, nomeadamente nas 
categorias de Engenharia, Patrocínio e Marke-
ting, Portefólio e Apresentação Verbal.
O 4x4 in Schools é um desafio multidisciplinar 

no qual equipas de jovens estudantes, que fre-
quentam o ensino secundário, aprendem a usar 
ferramentas de Engenharia, a colaborar, a conce-
ber, analisar, manufacturar, testar e colocar em 
funcionamento um veículo 4x4 telecomandado.
Durante o processo de planeamento e decisão 
para a construção do carro Cork Rover 4x4, a 
equipa definiu como fundamental o uso da ma-
téria-prima cortiça e outros materiais reciclados 
e, também, a utilização de tecnologias disponí-
veis no Fablab do Cincork para a concretização 
das ideias (concepção gráfica e design, maquina-
ção, serralharia, impressão 3D, gravação e corte 
a laser).
Esta concepção foi apresentada na final mundial 
em Inglaterra, onde estavam representadas 21 
equipas, representativas de 13 países, e a equipa 
do Cincork distinguiu-se por apresentar um pro-
jecto inovador e singular, promotor da cortiça, 
matéria-prima 100% reciclável e que constituiu 
parte significativa do “Cork Rover 4x4”. 
De referir que no evento participaram outras 
duas equipas portuguesas, a equipa Rover K 

(Ponte de Lima) classificou-se no 3º lugar, arre-
cadando ainda o “Best Trailer Team Award” e a 
equipa Limitless 4x4 (Fátima) que venceu o “Best 
Track Team Award”. Nos dois primeiros lugares 
absolutos ficaram duas equipas australianas, os 
Wombat Warriors e os Runners Up.
O evento tem lugar todos os anos em Coventry, 
cidade sede da marca Jaguar Land Rover, princi-
pal sponsor desta iniciativa.
No editorial da última newsletter do Cincork, Joa-
quim Lima, vogal do Conselho de Administração 
do Cincork, deu os parabéns aos formandos: “são 
merecedores de parabéns por terem pensado 
a cortiça enquanto solução que pode ser equa-
cionada na indústria automóvel. Este é um feito 
notável de promoção desta matéria-prima que, 
cada vez mais, nos surpreende e nos permite 
visualizar um futuro brilhante de novas soluções 
para a cortiça.” E continua: “as valências do projec-
to “Cork Rover 4x4”, que usa a cortiça de diversos 
modos, permitiu testar as novas valências actual-
mente existentes no Cincork e que são potencia-
das pelos equipamentos do Fablab.”

Projecto 
arrecadou o prémio 

“Team Identity Award”, 
em Londres
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Cortiça junta-se à harmonização 
a copo

Na sequência do protocolo estabelecido en-
tre a APCOR, a AliveTaste e a ViniPortugal para 
a realização de laboratórios de “harmonização a 
copo” foram já concretizados cinco momentos 
de degustação. 
O primeiro encontro que reuniu as três entida-
des teve lugar no dia 22 de Janeiro, no restau-
rante Rib Beef and Wine, do Pestana Vintage 
Porto Hotel, com o Chef Nuno Martins, e con-
tou com a presença de Helena Gonçalves, da 
Associação de Turismo do Porto e Norte, Miguel 
Rangel, da Fundação Serralves, João Rui Ferreira, 
presidente da APCOR e Daniela Costa, da Vini-
Portugal; um mês depois a 26 de Fevereiro, foi a 
vez do restaurante Cantina 32 cuja cozinha tem 
a chancela do chef Luís Américo, com os convi-
dados: Luísa Bessa da Casa da Música, Manuel 
Carlos, da Apiccaps, Joaquim Lima, director ge-
ral da APCOR, e Sónia Vieira, da ViniPortugal. O 
terceiro evento teve lugar no Wish, com o chef 
António Vieira, onde esteve Carlos de Jesus, da 
Amorim & Irmãos, Susana Ribeiro, do Turismo 
da Câmara Municipal do Porto, João Rui Fer-

reira, presidente da APCOR, e Daniela Costa, da 
ViniPortugal. Os presidentes do IVV, da CIP, da 
ViniPortugal e da APCOR, respectivamente Fre-
derico Falcão, António Saraiva, Jorge Monteiro e 
João Rui Ferreira foram o painel do laboratório 
que decorreu no restaurante Valle Flor, Pestana 
Palace Lisboa Hotel, com o chef Pedro Inglês 
Marques, a 27 de Maio. O último encontro, rea-
lizado a 20 de Junho, teve lugar no enogastro-
nómico espaço da cidade do Porto, de nome 
Tenra Steakhouse, com o chef Pedro Braga e o 
escanção Diogo Martins, e contou com Carlos 
Martins da Opium, Ralf Schmidt-Stosberg, da 
Schott Swiesel, Jorge Monteiro, da ViniPortugal, 
João Rui Ferreira, presidente da APCOR. 
Em todas as sessões, as sugestões de gastrono-
mia e vinho são propostas pelos restaurantes, 
mas devem obrigatoriamente constar das car-
tas habituais. As mesas são sempre compostas 
de um painel que integra Mário Rodrigues, 
como organizador da iniciativa e da Alivetas-
te, um representante da ViniPortugal e outro 
da APCOR e mais dois convidados que são de 

diversas áreas como, jornalistas, académicos, 
empresários, enólogos, gestores ou líderes de 
opinião. 
Esta actividade visa a melhoria do serviço de 
vinho na restauração e a boa articulação en-
tre menus e cartas de vinho. A associação da 
APCOR e da cortiça aos laboratórios surge de 
forma natural, tal como a relação entre a gas-
tronomia e o vinho. “A cortiça é e deve ser in-
dissociável da experiência de provar o vinho 
e estar presente aquando da degustação dos 
sabores que a gastronomia portuguesa pode 
proporcionar”, referiu o presidente da APCOR, 
João Rui Ferreira, no primeiro laboratório de 
harmonização.
No sítio da AliveTaste disponível em http://
alivetaste.com/ pode consultar artigos de enó-
logos, produtores entre outros profissionais do 
vinho que demonstram o interesse da iniciati-
va, bem como informação sobre os diferentes 
restaurantes onde a “harmonização a copo” já 
foi implementada e, ainda, vídeos das iniciati-
vas realizadas.

Harmonização no restaurante Wish Harmonização no restaurante Cantina 32

Harmonização no restaurante Valle Flor reuniu presidentes de associações Frederico Falcão (à esquerda) e João Rui Ferreira (à direita)
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Caraterísticas 
das áreas de estudo Montargil Samora Correia Grândola

Temperatura média anual (ºC) 16,1 15,3 15,6

Precipitação anual (mm) 600 - 700 500 - 600 700 - 800

Litologia Formações sedimentares Formações 
sedimentares Xistos

Solos Arenosolos e Regosolos Arenosolos e 
Regosolos Leptosolos

Topografía Plano/Suave Plano/Suave Muito declivoso

Capacidade de retenção de água Média/Baixa Baixa Baixa

Acesso a água subterrânea Bom/Médio Bom/Médio Mau

Período de descortiçamento 9 (2001-2010) 9 (2001-2010) 10 (2000-2010)

Ano de seca extrema 2005 (4º ano) 2005 (4º ano) 2005 (5º ano)

Crescimento da cortiça Montargil Samora Correia Grândola

Calibre comercial (mm) 30,8 28,2 28,0

Largura média anual (mm) 3,6 (8 anos) 3,1 (8 anos) 2,8 (9 anos)

Largura e índice de crescimento em 2005 2,7 mm (0,75) 1,9 mm (0,60) 2,1 mm (0,79)

Sinal do clima 0,311 0,317 0,241

Precipitação mensal Fevereiro Fevereiro Abril

Temperatura mensal Fevereiro Fevereiro Junho

Índice de Precipitação total Setembro-1- Maio Setembro-1- Maio Março - Maio

Dias consecutivos sem chuva Dezembro-1- Fevereiro Dezembro-1- Fevereiro n. a.

Concluiu-se que o clima tem um sinal domi-
nante no crescimento da cortiça, mas o stress 
ambiental local pode afetar decisivamente a in-
tensidade deste sinal (Tabela 2). Invernos mais 
chuvosos e com temperaturas mais amenas in-
fluenciam positivamente a atividade do felogé-
nio e o crescimento da cortiça no ano (seguin-
te) de crescimento. Das três regiões estudadas, 
verificou-se que a Serra de Grândola é a única 
que apresenta uma correlação positiva com a 
precipitação de Março a Agosto (significativa 
em Abril) e, simultaneamente, uma correlação 
negativa com a temperatura de Junho a Agosto 
(significativa em Junho), o que se traduz num 
período (de Verão) de grande stress hídrico para 
as árvores com consequências para o cresci-
mento da cortiça. Nos cenários de períodos de 
seca extrema mais frequentes e mais severos 
projetados para a região mediterrânica, a re-
gião da Serra de Grândola é potencialmente a 
região mais sensível, ao alterar negativamente 
o crescimento da cortiça e a produtividade do 
montado de sobro. 

Este é um resumo elaborado pelos autores a par-

tir de um artigo publicado recentemente “ Cos-

ta A, Barbosa I, Roussado C, Graça J & Spiecker H 

(2016). Climate response of cork growth in the 

Mediterranean oak (Quercus suber L.) woodlan-

ds of southwestern Portugal. Dendrochronolo-

gia 38:72-81. http://www.sciencedirect.com/

science/article/pii/S1125786516300273

Colaboração de Augusta Costa e José Graça. 
INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.

A influência do clima no crescimento da cortiça 
Casos de estudo em montados de sobro no Sul de Portugal

Resumo das caraterísticas das regiões estudadas

Resumo das características do crescimento da cortiça nas regiões estudadas. 
As correlações estatísticas entre os principais fatores climáticos estão representadas por setas: 
a verde - correlação positiva (do verde claro para o verde escuro aumenta a força da correlação); 
e a vermelho - correlação negativa.

Nas regiões de clima mediterrânico, os ce-
nários de alterações climáticas projetam uma 
maior ocorrência de períodos de seca extrema, 
caracterizados por altas temperaturas e ausên-
cia de precipitação. Estes períodos deverão 
afetar negativamente o crescimento e produ-
tividade dos ecossistemas florestais, ao alterar 
as taxas de crescimento e os padrões de cresci-
mento das árvores. 
Considera-se que o sobreiro está bem adaptado 
às condições adversas do clima mediterrânico 
e ao seu típico período seco (temperatura ele-
vada e pouca precipitação), no Verão. Por outro 
lado, sabe-se que no período seco, a atividade 
do meristema que origina a cortiça (felogénio) 
e, consequentemente, o crescimento da cortiça 
são afetados pelo stress hídrico da árvore. Este 
stress é função de fatores climáticos e de fatores 

ambientais locais, como topografia, o tipo de 
solo, a exposição e o declive, que determinam a 
disponibilidade de água no solo e/ou o acesso 
a água subterrânea para as árvores. 
Neste contexto, é importante determinar para 
as regiões suberícolas nacionais, os padrões 
específicos locais do crescimento da cortiça, 
em função da intensidade de stress hídrico in-
duzido às árvores no período seco. Efetuou-se, 
assim, uma análise dendrocronológica de séries 
temporais da largura dos anéis de cortiça num 
ciclo de produção de cortiça sincronizado, em 
três regiões com características distintas, es-
pecificamente em relação à disponibilidade 
de água no solo e ao acesso das raízes à água 
subterrânea: Charneca de Montargil, Charneca 
Pliocénica do Ribatejo, Samora Correia, e Serra 
de Grândola (Tabela 1).
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O chinelo “Cima Sandals”, 100% reciclável, é feito so-
bretudo a partir de cortiça nacional, e é a proposta de 
João Azevedo para um conceito de “chinelos ecológi-
cos”, fabricados a partir de materiais reciclados, ideais 
para ir à praia ou simplesmente para passear.
Mais ou menos 70 por cento do chinelo é natural, 
todo de cortiça. O resto é borracha reciclada. O ob-
jectivo [depois] é que as pessoas nos mandem o chi-
nelo de volta, porque ele pode ser reciclado”, revela 
João Azevedo, acrescentando que quem o fizer será 
premiado com um desconto “entre os 30% a 40%” na 
compra seguinte.
Quando começarem a ser comercializados, os chi-
nelos da Cima Sandals deverão estar disponíveis em 
nove cores. A produção será 100 por cento em Por-
tugal, embora a sede da empresa esteja em Londres. 

A Fundação Calouste Gul-
benkian convidou as fa-
mílias a irem conhecer os 
sobreiros que estão nos 
seus jardins. “À descoberta 
do sobreiro” é o título da 
oficina que convidava os 
participantes a observar 
com rigor e fazer experiên-
cias nos jardins como tocar, 
medir, pesar, desenhar, 
para construir o BI desta 
árvore. Depois de perceber 
as suas características, a 
proposta era criar diferen-
tes tipos de objectos, com 
as várias partes do sobreiro 
(cascas, ramos, folhas, fru-
tos) e também cortiça re-
ciclada. A actividade tinha 
um custo de 7,5€ para uma 
criança acompanhada de 
um adulto e o público era 
crianças dos 6 aos 10 anos. 

O arquitecto chinês Wang Shu vencedor do prémio 
Pritzker de Arquitectura 2012 visitou, no dia 16 de 
Junho, o Observatório do Sobreiro e da Cortiça em 
Coruche, a convite de Manuel Couceiro, o arquitec-
to responsável por este edifício, assim como uma 
zona de Montado do concelho, onde assistiu à ti-
ragem da cortiça.
A visita teve como intuito dar a conhecer a expo-
sição patente ao público neste momento no Ob-
servatório, sob o título “Cork: new uses in Architec-
ture – Coruche”, resultado de duas edições de um 
workshop internacional focado no uso da cortiça 
como um material construtivo na arquitectura.

In, https://gulbenkian.pt/
descobrir/atividade/descoberta-
do-sobreiro/ 

In, https://www.facebook.com/ficor.coruche/

http://observador.pt/2016/05/02/fazem-chinelos-
ecologicos-cortica-crowdfunding/

In, Diário Notícias /Dinheiro Vivo , 28 de Maio de 2016

NAPline é um sistema de cápsulas que permite aos passageiros descansar confortavelmen-
te, num terminal de aeroporto. Mariana Perdigão, a autora da ideia, estava a voltar do Eras-
mus, na Alemanha, e teve de apanhar o primeiro voo para Lisboa, logo pela manhã. “Tive de 
passar a noite num banco do aeroporto e comecei a pensar numa solução que seja aces-
sível aos millennials (geração Y), que não queiram gastar muito dinheiro por pouco tempo, 
como acontece nos hostels e nos hotéis.” E foi assim que começou a desenvolver-se a ideia. 
A proposta passa por “criar cápsulas em colmeia, umas em cima das outras, para poupar 
espaço” e que vão ser instaladas junto às portas de embarque. O interior vai ser adaptável 
e vai permitir que as pessoas “tanto possam ficar sentadas como totalmente deitadas. 
Dentro daquele espaço a pessoa pode fazer o que quiser”, explica Mariana Perdigão. 
A equipa também está a tentar perceber quais vão ser os materiais utilizados para as 
portas. Aqui poderão ter a ajuda da Corticeira Amorim, que, em parceria com a Beta-i, 
selecionou a NAPline para o Amorim Cork Ventures, um programa de aceleração para 
startups que tenham produtos e negócios ligados à cortiça.  

In, http://www.dn.pt/artes/interior/chama-se-tipsy-
e-de-cortica-e-nao-e-uma-rolha-5110882.html , 05 
de Abril de2016

Tipsy é a nova 
peça da colecção 
Materia, da Corti-
ceira Amorim, e da 
responsabilidade 
do designer Keiji 

Takeuchi. É feita de aglomerado de cortiça e a 
sua função é ser um suporte para vinho.  
Para o artista, a ligação da cortiça e do vinho 
é imediata mas foi nas qualidades tácteis que 
se fixou para fazer um uso diferente do ma-
terial. “Quando transportada para um objecto 
de design, a cortiça tem um calor natural e 
um apelo táctil singulares, características que 
me fascinaram”, disse o artista no comunica-
do divulgado pela empresa.
O designer Keiji Takeuchi nasceu no Japão, 
passou a adolescência na Nova Zelândia, es-
tudou também em Paris e voltou depois ao 
Japão, onde colaborou com o designer Nao-
to Fukasawa. Foi ainda ligado a este designer 
que em 2012 se mudou para Milão. Desde 
2015 que trabalha a solo, com várias marcas 
internacionais.

Recortes de Imprensa
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O designer português João Teixeira criou 
uma prancha de surf, onde aborda o seu 
design de forma original e, principalmente, 
de forma ecologicamente sustentável.
Todos os surfistas, ou todos os que de algu-
ma forma têm uma profunda ligação com 
o oceano, dedicam-se à sua preservação, 
contudo, a prancha de surf e os seus ma-
teriais são tóxicos e acabam por ter algum 
impacto na poluição das praias.
Por isso mesmo, o designer português, em 
colaboração com a Amorim Cork Composi-
tes, criou uma prancha de surf totalmente 
ecológica, criada com uma mistura de cor-
tiça e fibra de linho, e aletas em madeira.
Todo o processo parte do princípio de que 
com inovação se podem criar peças igual-
mente interessantes e funcionais, a partir de 
materiais tradicionais e que não poluem os 
oceanos. A cortiça tornou-se o material per-
feito para este fim, pela sua leveza e tam-
bém por fazer parte da cultura portuguesa.

As Ladybug são a nova colecção primaveril da Pelcor. Peças intemporais e cosmopolitas assumem 
cores frescas, como o rosa e o azul, em contraste com a cortiça natural. O design primium garante-
-lhes um look sofisticado. Mala circular em pele de cortiça e detalhes em pele, onde as 3 cores da 
estação são apresentadas em riscas horizontais. As alças em corrente marcam a diferença e têm 
uma protecção em pele que as torna confortáveis. Tem um bolso exterior que fecha com zip, mas 
o compartimento principal fecha com íman. A delicada clutch dupla, com pele de cortiça aplicada 
sobre lona na forma de riscas verticais tem um tiracolo que combina corrente e pele. As aberturas 
são com fechos metálicos e tem um prático bolso interior.

In, http://www.maxima.pt/moda/novidades/detalhe/ladybug_as_carteiras_desta_primavera.html , 
12 de Abril de 2016

In, Expresso, 23 de Abril de 2016

http://magneticamagazine.com/esta-prancha-e-
portuguesa-e-totalmente-ecologica/

O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 
deu uma entrevista ao jornal Expresso e 
deu conta das últimas novidades do sec-
tor. Com o título “Estamos a viver mais 
uma revolução”, a jornalista Margarida 
Cardoso  iniciou o texto escrevendo que 
“o único sector em que Portugal é líder 
mundial está a recuperar da crise vivida 
em 2008 e 2009, quando fecharam mais 
de 200 empresas e a cortiça perdeu 1/5 
da sua força exportadora. O objectivo, 
agora, é exportar mil milhões de euros 
em 2018. “A cortiça está na moda e é para 
ficar”, garante o presidente da APCOR, 
João Rui Ferreira.”  

A Cadeira ‘SPHERI- CAL’, produzida pela empresa MO- VECHO, 
foi de novo premiada a nível internacional ao ganhar o ‘Sil-
ver A’Design Award’ na categoria de ‘Furniture, Decorative 
Items and Homeware Design’ (móveis, objectos decorativos 
e design de artigos para a casa). O prémio foi atribuído pela 
empresa italiana OMC Design Studios e cujo objectivo é 
promover o que de melhor se faz a nível internacional na 
área da configuração. A cadeira conta com a assinatura do 

arquitecto Miguel Arruda e, como explica a empresa, a peça homenageia a cortiça no seu potencial 
de versatilidade e conforto.  
Pelas suas qualidades únicas - leve e resistente - e pelas características do produto - 100% natural, 
reciclável e reutilizável -, a casca do sobreiro foi o material eleito para esta peça. A versatilidade do 
material utilizado revela-se também na característica da ‘Spherical’, que se multiplica em possibilida-
des de uso e à qual é possível adicionar acessórios. Dos benefícios do prémio para os vencedores 
fazem parte uma campanha de divulgação e a exposição da peça vencedora no Mood - Museum 
of Outstanding Design, um espaço itinerante, e em mostras de design na Europa e na Ásia. Fundada 
em 1989, a Movecho é uma empresa luso-suíça, sediada em Nelas, com experiência na concepção e 
produção nas áreas do mobiliário de escritório. Preço da cadeira entre 523 e 728 euros.  

In, Correio da Manhã, 24 de Junho de 2016

In, http://www.jornaldaconstrucao.pt/index.php?id=8&n=5028, 26 de Abril de 2016

Authentica, Hydrocork e Novel Symmetries são as novas gamas de pa-
vimentos da Wicanders apresentadas na Tektónica. A gama Authentica 
marca um ponto de ruptura  no mercado das soluções de pavimentos 
com visual de madeira e pedra, na medida em que – com a introdu-
ção de um segundo layer de cortiça de 2,7 mm – se apresenta como 
uma solução ecológica para este tipo de segmento.  Os pavimentos 
Authentica foram desenvolvidos para espaços de elevado tráfego, in-
clusive espaços públicos de elevada afluência e apresentam garantias 
de 25 e 15 anos, para áreas residenciais e comerciais,  respectivamente. 
O Hydrocork, uma colecção lançada há pouco mais de um ano, tem 
uma reduzida espessura (6 mm no total), um corelayer de cortiça ino-
vador, que introduz a resistência à água neste tipo de pisos, alargando-

-se assim a área de aplicação de um pavimento com cortiça a todas as áreas da casa. A última novidade 
apresentada na Tektónica foi a  colecção Novel Symmetries concebida pelo conceituado designer italiano 
Antonio Bullo, que transportou para a mesma a sua visão de um pavimento contemporâneo com visual de 
cortiça, explorando as irregularidades naturais do material e a geometria da arquitectura actual. A colecção 
Novel Symmetries é composta por 12 visuais: 4 naturais e 8 com cores mais trendy. 
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Seminários na APCOR com vista 
à actualização de informação
As “Novas Regras Aduaneiras na União Eu-
ropeia” foi o seminário que decorreu na AP-
COR no dia 22 de Junho. O evento foi organi-
zado em parceria com a Alfândega de Aveiro 
e visou dar a conhecer as alterações nos 
regimes aduaneiros de importação de bens 
(matérias-primas, produtos, máquinas, etc.) 
de países terceiros, o processo declarativo, 
as simplificações, bem como a sua relação 
com o pagamento de direitos de importação 
e IVA, e exportações.
O seminário contou com duas apresenta-
ções, a saber: “As principais alterações à le-
gislação aduaneira – o Código Aduaneiro 
da União” por Fernando Campos Pereira, 
director da Alfândega de Aveiro; e “Os re-
gimes aduaneiros especiais”, a cargo de de 

Jorge Carvalho, coordenador do Núcleo de 
Procedimentos Aduaneiros da Alfândega de 
Aveiro.
No mês de Abril, no dia 14, o “Orçamento de 
Estado 2016 - Principais alterações e novida-
des fiscais” foi o tema que reuniu os associa-
dos da APCOR. 
A sessão foi desenvolvida em parceria com 
a empresa Telles de Abreu - Advogados, que 
fez uma apresentação sobre as principais 
alterações e novidades fiscais, denominada 
“Orçamento de Estado:  Tributação do Rendi-
mento, Tributação do Consumo, Tributação 
do Património, Benefícios fiscais e Justiça 
tributária” e disponibilizou-se para informar 
e esclarecer os presentes sobre as mais va-
riadas questões.
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Sector da cortiça recebe visitas 
de áreas distintas

Um grupo de 15 alunos e 3 professores 
da Universidade de Valladolid, do grau 
de Enologia, visitaram o sector da cortiça 
no dia 26 de Abril. Os estudantes pude-
ram visualizar uma empresa de produção 
de rolhas de cortiça natural, bem como 
presenciar uma apresentação sobre os 
desafios técnicos das rolhas de cortiça. O 
encontro terminou com um almoço com 
a direcção da APCOR, onde foi possível, 
ainda, esclarecer algumas dúvidas aos 
alunos e passar-lhes mais informação so-
bre a fileira.
Em Junho foi a vez do fotógrafo Nat Wi-
lk ins visitar o sector da cortiça para reco-
lher imagens. No dia 21 e 22 de Junho, o 
fotojornalista inglês esteve numa empre-
sa de fabricação de rolhas naturais, nou-
tra de produção de rolhas de champanhe 
e, por fim, numa de materiais de cons-
trução e decoração. O material recolhido 
servirá para exposições e para ilustrar ar-
tigos que abordem esta matéria. 
O sector da cortiça foi, ainda, visitado 
pelo vereador do Turismo da Câmara Mu-
nicipal de Santa Maria da Feira no âmbito 
do projecto de Turismo Industrial. Este 
périplo decorreu nos dias 6 e 7 de Abril e 
contou com visitas a seis unidades indus-
triais, ao Centro Tecnológico da Cortiça 
e ao Centro de Formação Profissional da 
Indústria da Cortiça.

Vereador do Turismo da autarquia feirense visitou o sector

Fotógrafo inglês recolheu imagens da indústria

Estudantes de enologia em formação na APCOR
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Numa nova prova da capacidade de inovação, 
a Sedacor anuncia o lançamento do primeiro 
pavimento de cortiça em rolo.
O produto ideal para a decoração e renovação 
de espaços como salas, quartos, casas de ba-
nho, cozinhas, bibliotecas, salas de fisioterapia, 
ginásios e outros onde é importante a origem 
ecológica aliada ao conforto, à fácil e rápida 
aplicação, à redução e absorção de ruídos de 
impacto, ao isolamento térmico e à absorção da 
tensão muscular e do impacto ao caminhar. É 
um material anti-estático, agradável ao toque, 
resiliente, resistente, com baixa espessura e de-
sign diversificado.
“Divina Corkoleum” aproveita o melhor da cor-
tiça e flexibiliza a sua utilização em pisos, inspi-
rando-se em estilos de vida em rápida mutação, 
com ritmos intensos e agitados, onde a cons-
ciência sobre a sustentabilidade, a valorização e 
renovação de espaços, o conforto, o design e a 
tecnologia se encontram e articulam numa ex-
traordinária simbiose.

A Sedacor reinventa assim o pavimento em cortiça com este novo conceito de produto, proporcio-
nando uma nova experiência de conforto e prazer de viver.

Notícia facultada pela empresa Sedacor, Lda.

SEDACOR lança o primeiro pavimento 
de cortiça em rolo: Divina Corkoleum
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Fonte: Arquivo Municipal de Constância 

Existem relatos de movimento marítimo com 
cortiça em embarcações portuguesas desde 
meados da Idade Média. Armando Castro re-
fere que “nos começos do século XIV, por volta 
de 1307, no tempo do rei D. Dinis, a cortiça 
figurava entre os produtos exportados para 
a Inglaterra”, deixando a indicação que o seu 
aproveitamento detinha alguma importância. 
Ainda no final daquele século, mas no reina-
do de D. Fernando, no Foral da Portagem de 
Lisboa, é registada a cortiça entre os produtos 
que saíam pelo porto da cidade. Ao longo dos 
séculos, mas com mais preponderância a par-
tir de finais do século XVIII, podemos afirmar 
que a cortiça era movimentada um pouco pe-
los principais portos de todo o país, e daqui 
para várias regiões do mundo. 
Como já havíamos mencionado, num destes 
Apontamentos, fora a região de Setúbal que, 
a partir do seu porto comercial, deteve o pro-
tagonismo inicial do movimento marítimo 
corticeiro. Mais do que destacar a quantida-
de de cortiça carregada ou transaccionada, 
em fontes documentais como os Diários da 
Câmara dos Senhores Deputados, podemos 
aferir os nomes de algumas das embarcações 
bem como os seus capitães que transporta-
ram cortiça. Durante o relato dos movimentos 
portuários mencionados nas Noticias Com-
merciais do Boletim do Telegrapho Principal, é 
referido que no dia 22 de Maio de 1861 saíra 

Movimentos 
portuários 
com cortiça 
– algumas 
curiosidades 
marítimas

uma embarcação baptizada de Novo Piedade 
carregada de cortiça. A 20 de Julho do mesmo 
ano, duas novas embarcações são registadas 
transportando cortiça: a Flor de Alcácer, um 
iate português capitaneado pelo mestre J. 
Theodoro, e um outro, o S. João Baptista, cujo 
mestre se chamava A. Silva. Ambas as em-
barcações tinham apenas cinco tripulantes, 
sendo o destino da primeira, o porto de Se-
túbal, e da segunda o porto de Sines. Curio-
so é igualmente salientar que a mesma em-
barcação, o S. João Baptista repetia este tipo 
de transacções, como vem registado a 16 de 
Janeiro de 1862, com um “artista” a bordo de 
seu nome José Pereira da Silva, e que vinda de 
Sines daria entrada na barra de Lisboa. Mais a 
norte, no porto de Viana do Castelo, também 
eram registados movimentos de cortiça em 
embarcações com destinos variados como 
Cork, Liverpool, Terra Nova e Estocolmo. Ainda 
no âmbito das Noticias Commerciais é referi-
do que um patacho inglês, denominado de 
Jenny Lind, havia partido da Barra de Lisboa, 
tripulado por 8 pessoas, transportando cortiça 
para a cidade de Dublin. No mesmo contex-
to, e ainda em 1862, um outro relato através 
do Boletim do Telegrapho Principal, é referida 
uma carga de cortiça, saída no dia 12 de Maio, 
do porto de Vila Nova de Portimão com des-
tino a Glasgow, cuja embarcação responsável 
foi um brigue inglês batizado de Lisbon.

Mais do que acrescentar números e vincar 
quantidades, quisemos, neste texto, dar uma 
dimensão - ainda que pequena - menos anó-
nima aos agentes que transportaram a cortiça 
quer interna, quer externamente. Ainda hoje 
a realidade do transporte e do movimento da 
cortiça requer muito de logística quer às em-
presas, quer aos colaboradores. A realidade de 
fazer chegar a cortiça do coração do montado 
às mãos dos profissionais nas empresas para a 
transformarem, é algo que transcende muito 
mais do que o acto de abertura de uma garra-
fa de vinho. Muito do esforço, dedicação e arte 
permanecem e perduram invisíveis.
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“A empresa trabalha para alcançar a 
qualidade exigida pelo mercado”

José Alves de Almeida e Maria Irene San-
tos Soares, os fundadores da Cortiças J. 
Almeida & Soares, Lda, desde muito novos 
que começaram a trabalhar na indústria 
de cortiça, mais precisamente na empresa 
A. Paulo Amorim & Filhos, Lda. Ele chegou 
a encarregado geral da fábrica e ela cola-
boradora nos escritórios. Mas o gosto pelo 
sector e pelo produto despertaram neles o 
desejo de se estabelecer e ter um negócio 
próprio. E assim foi. No ano de 1984 nasceu 
a empresa em nome individual José Alves 
Almeida e que contava com apenas dois 
funcionários, os próprios fundadores. É no 
ano de 1997 que nasce a Cortiças J. Almeida 
& Soares, Lda, na rua José Santos Cardoso, 
em Mozelos, e que por esta altura passou a 
integrar cinco empregados, para além dos 
gerentes. A empresa começou por produzir 
rolhas naturais, mas logo, e dada a experiên-
cia adquirida, percebeu que era nas rolhas 
de especialidades, especialmente coladas, 
que podia fazer a diferença. “Durante mais 
de 20 anos o principal utilizador das rolhas 
que produzimos foi o whisky Cardhu”, refe-
riu José Almeida. Em 1999, “esta bebida pas-

José Almeida, gerente da Cortiças J. Almeida & Soares, Lda

sou a utilizar as rolhas micro e o negócio da 
nossa empresa teve de ser repensado”, con-
tinua o empresário. Deste modo, a Cortiças 
J. Almeida & Soares, Lda passou a produzir 
rolhas coladas de várias medidas e dimen-
sões para todo o tipo de bebidas espirituo-
sas, mas “de boa qualidade”, para o mercado 
interno. Presentemente, a empresa produz 
715.000 rolhas por ano. 

É tendo por base o objectivo da qualidade 
que, desde 2001, a empresa aderiu ao Syste-
code – sistema de certificação mediante o 
Código Internacional das Práticas Rolheiras. 
“A adesão a esta certificação permitiu uma 
maior rastreabilidade do produto, bem como 
o aumento da qualidade ao nível da produ-
ção e do próprio produto”, afirma o empresá-
rio. E reforça: “ este sistema foi benéfico para 
todo o sector, pois permitiu uma melhoria 
global da nossa indústria.” Lamenta que esta 
qualidade não esteja a ser acompanhada 
pela cortiça como matéria-prima e explica 
“ano após ano temos notado que a cortiça 
está a diminuir a qualidade e nós como pro-
curamos só cortiça de boa qualidade, temos 
sentido dificuldade em conseguir matéria-
-prima para responder às nossas exigências.”

Empresa produz 715 mil rolhas/ano

Fundadores da Cortiças J. Almeida & Soares, Lda

APCOR é o elo fundamental 
para a empresa
 
O Formação PME foi um dos programas que 
a Cortiças J. Almeida & Soares, Lda aderiu e 
que teve a APCOR como motor. “Consegui-
mos apoio ao nível da formação e consulta-
doria para a empresa, mas de tudo destaco 
a formação que foi dada aos nossos cola-
boradores. Todos ficaram muito motivados 
para a formação ao nível da informática e 
consideraram uma mais-valia passar a per-
ceber um pouco de computadores”, refere 
José Almeida. 
O empresário diz que a APCOR tem sido um 
elo importante para o desenvolvimento da 
empresa na medida em que tem apoiado 
também, em áreas como o licenciamento 
industrial e o apoio jurídico. E tudo para que 
a empresa possa evoluir positivamente e “al-
cançar a qualidade exigida pelo mercado”, 
regista. Para além deste trabalho, o empre-
sário diz que para estar no negócio é preciso 
“possuir uma paixão pelo que faz. Ter persis-
tência. Ter determinação. Valorizar o traba-
lho em equipa. E ter o espírito empreende-
dor assumindo riscos e aprendendo com os 
erros.” A isto o empresário junta valores que 
sempre acompanharam a empresa: “hones-
tidade e rigor cumprindo os compromissos 
estabelecidos.”
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Lisboa
InterCork apresentado a membros da UE
O projecto InterCork foi apresentado no evento 
organizado pela Comissão Europeia (DG Regio-
nal e DG Emprego) com as Autoridades Nacionais 
sobre a temática da comunicação dos Fundos Es-
truturais. No dia 28 de Junho, Cláudia Pimenta, do 
Departamento de Comunicação da APCOR apre-
sentou os principais resultados do projecto a uma 
comitiva composta por jornalistas e outros mem-
bros das organizações europeias.

APCOR dá formação no MNE
No dia 27 de Junho, a APCOR, na pessoa do direc-
tor geral, Joaquim Lima, esteve no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (MNE), para uma sessão de 
formação aos diplomatas sobre o tema “Conhecer 
estratégias, empresas e empresários”. O objectivo 
foi apresentar as principais tendências do sector da 
cortiça ao nível da internacionalização e do investi-
mento realizado. 
A sessão contou com a presença de diplomatas 
e dos técnicos superiores do MNE, e foi seguida, 
também, em directo ou em diferido, pelos postos 
no exterior (embaixadas, consulados e rede AICEP).

Cortiça na Estratégica Nacional das Alterações 
Climáticas
No dia 3 de Maio, o director geral da APCOR, Joa-
quim Lima, esteve presente numa reunião de tra-
balho do GT FLORT (Grupo de Trabalho do Sector 
Prioritário Florestas), que decorreu nas instalações 
do ICNF. O encontro visou analisar pontos como: 
apreciação e aprovação dos termos de referência; 
apreciação e aprovação do plano de trabalho/acti-
vidades; apreciação da matriz de referência e con-
tributos recepcionados e proposta de elementos 
a integrar o painel científico. Este grupo faz parte 
da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020).

Aveiro
APCOR nos 75 anos do SINDCES/UGT
Pedro Borges, vice-presidente da APCOR e Joaquim 
Lima, director geral, marcaram presença no encon-
tro organizado pelo Sindicato de Comércio, Escritó-
rios e Serviços, que decorreu no dia 30 de Maio, no 
Hotel Imperial, em Aveiro. O evento que está inseri-
do na celebração dos 75 anos da instituição versou 
sobre o tema “A negociação colectiva na sindicaliza-
ção e na formação sindical”.

Cartaxo
Cortiça e vinho em análise
“Cortiça e Vinho. Uma união natural” é o título do 
seminário que decorreu no dia 29 de Abril, no 
Auditório Municipal Quinta das Pratas, no Carta-
xo. No evento teve lugar a entrega dos prémios 
do Concurso de Vinhos do Cartaxo 2015/2016, 
com a revelação do Melhor vinho na produção 
do concelho do Cartaxo e da Região Tejo, bem 
como uma sessão com várias apresentações, a 
saber: “Rolha de cortiça, muito mais do que um 
vedante”, por João Rui Ferreira, presidente da 
APCOR; “Rolha de cortiça, evolução permanente 
(Systecode)”, a cargo de Alzira Quintanilha, do 
Centro Tecnológico da Cortiça; “A rolha de corti-
ça e a sua relação com o vinho”, com Paulo Bar-
ros, Instituto do Vinho do Douro e Porto; “Evolu-
ção do vinho em garrafa com rolha de cortiça”, 
por Miguel Cabral, da Amorim Irmãos, S.A.; e, por 
fim, “Os mercados de vinho”, por Nuno Vale, da 
ViniPortugal. 

São João da Madeira
Promoção externa da cortiça
“Estratégia de Promoção do Sector da Cortiça” 
foi o título da apresentação de João Rui Ferreira, 
presidente da APCOR, no seminário “Avaliação 
do Projecto de Promoção Externa”, uma inicia-
tiva da Associação Portuguesa dos Industriais 
de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e 
seus Sucedâneos (APICCAPS) em parceria com 
a AICEP, e que teve lugar no dia 1 de Junho, no 
Centro Tecnológico do Calçado, em São João da 
Madeira.
A presença da APCOR visou uma troca de ex-
periências e de informação sobre a actividade 
de promoção externa neste relevante sector da 
economia portuguesa.

Nacional
Cortiça nos media
O presidente da APCOR marcou presença num 
conjunto de meios de comunicação no último 
trimestre. Dia 03 de Maio, esteve na Antena 1 no 
programa “Portugal em Directo”; passados três 
dias foi a vez da RTP e o programa Página 2. Ain-
da em Maio, voltou à RTP no dia 16 de Maio para 
o programa “Revista de Imprensa”. A SIC Notícias 
foi o último canal em que João Rui Ferreira mar-
cou presença, no dia 1 de Junho, o Dia Nacional 
do Sobreiro e da Cortiça.

Matosinhos
Capitalização das empresas
A convite do ministro da Economia, Manuel Cal-
deira Cabral, o presidente da APCOR, João Rui 
Ferreira, juntamente com presidentes de outras 
Associações Empresariais que integram o Con-
selho Superior Associativo, esteve presente para 
uma audição sobre o Programa Nacional das Re-
formas: “Capitalização das Empresas”, a qual de-
correu no auditório do Edifício da Associação Em-
presarial de Portugal, no dia 19 de Abril de 2016. 

Fundação AEP promove almoços/debate
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, mar-
cou presença no almoço/debate que decorreu 
na Fundação AEP e que contou como convida-
do principal, o primeiro-ministro, António Costa. 
Este almoço decorreu no dia 6 de Junho. Ainda 
neste mês e no mesmo local, o presidente da 
APCOR voltou a marcar presença num almoço/
debate que teve como orador o presidente da 
Comissão Executiva do Millennium BCP, Nuno 
Amado, e que abordou o tema “Os desafios da 
Banca no contexto nacional e europeu”.

Santa Maria da Feira
Embaixador da Indonésia em Santa Maria da 
Feira
O vice-presidente da APCOR, Carlos Manuel, 
apresentou o sector da cortiça ao embaixador 
da Indonésia em Portugal, Mulya Wirana, que 
se deslocou a Santa Maria da Feira, no dia 19 
de Abril. O evento que decorreu no Europarque 
teve como objectivo o estreitamento das rela-
ções comerciais entre os dois países. A reunião 
de trabalho contou com a intervenção de Emí-
dio Sousa, presidente da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira, e de Luciano Coelho da Sil-
va, Cônsul Honorário da República da Indonésia 
em Portugal que falou das Experiências de um 
Investidor Português na Indonésia.

Capital Humano em análise
“Capital Humano” foi o tema de uma EDV TALKS, 
que decorreu no dia 10 Maio, e que contou com 
a presença de Joaquim Lima, director geral da 
APCOR. O evento foi organizado pela Associa-
ção de Municípios das Terras de Santa Maria e 
contou com tema principal “Empregabilidade e 
Gestão de Recursos”. 

A APCOR esteve em…
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