
O primeiro semestre do ano regista um 
aumento das exportações portuguesas 
de cortiça em sete por cento. 
O mercado dos EUA continua a liderar 
o ranking dos principais países de 
destino, com um aumento de 12,8 por 
cento face a 2015. 
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Exportações de cortiça crescem 
sete por cento

A 3ª edição do Cincork Fashion teve 
como inspiração as personagens de 
Marco António e Cleópatra. 
Na passerelle estiveram três desfiles 
com acessórios e roupa em cortiça 
elaborados pelos alunos do centro de 
formação. 

| p. 8

Moda em cortiça
no Cincork
 

A APCOR apostou, desde Março, numa 
nova experiência para a cortiça. O Cork 
Experience Tour visa levar os turistas a 
conhecer várias unidades fabris e entidades 
ligadas ao sector. Até à data, mais de 500 
pessoas desejaram usufruir desta viagem 
pelo mundo da cortiça. 

| p. 9

Mais de 500 turistas já visitaram 
o Cork Experience Tour

| p.  3, 4 e 5

Evento solidário 
reúne cerca de 
300 pessoas
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EDITORIAL

Convívio associativo
por uma causa solidária

Encontramo-nos em plena celebração do sexagésimo aniversário da associação. Até seis 
de dezembro, dia efectivo do aniversário, sucedem-se a realização de iniciativas, algumas das 
quais damos a conhecer neste jornal.

Através da realização da Caminhada Solidária concretizou-se o objectivo que estava subja-
cente a uma iniciativa inédita deste tipo: reunir em torno de um momento informal e de 
confraternização os associados, colaboradores das empresas e seus familiares, bem como a 
comunidade local. Mais de trezentas pessoas responderam ao repto da associação para um 
evento que promovia o convívio e uma causa solidária. 

A informalidade deste evento permitiu a todos realizar actividades um pouco “fora da caixa” e 
assim levar a momentos de descontracção e diversão. O reencontro de colegas de trabalho e 
amigos de longa data, foi uma constante ao longo do evento. Os jogos criados para crianças e 
que encantaram os adultos, enalteceram as propriedades da cortiça enquanto solução lúdica 
e de aprendizagem. Após o esforço de seis quilómetros de caminhada, o almoço permitiu 
reunir as energias que foram encaminhadas para um pé de dança para os apaixonados de 
sons africanos. Para os amantes do ténis proporcionamos também um torneio, deixando sub-
jacente a importância da prática do desporto. 

Paralelamente, foi nosso objectivo ligar esta celebração a uma causa nobre. E, deste modo, o 
apoio aos bombeiros – defensores das nossas florestas – foi a escolha imediata. Não podía-
mos deixar de enaltecer a elevada responsabilidade dos bombeiros em prol da segurança das 
nossas florestas e das nossas empresas. A causa solidária da caminhada canalizou as contribui-
ções em favor dos Bombeiros Voluntários de Lourosa. E também eles abrilhantaram o evento 
com demonstrações aos mais pequenos do seu papel na sociedade. 

Gostaríamos de enaltecer, ainda, os apoios de diversas entidades sem as quais não seria pos-
sível realizar a caminhada. À Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Junta de Freguesia 
de Lourosa, Mozelos, Santa Maria de Lamas e Paços de Brandão, Clube de Ténis de Paços de 
Brandão, o nosso obrigado.

João Rui Ferreira

Presidente da Direcção da APCOR 
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Vinitech
29 de Novembro 
a 01 de Dezembro 
de 2016

França www.vinitech.fr

Vinisud 29 a 31 de Janeiro 
de 2017 França www.vinisud.com

Prowein 19 a 21 de Março 
de 2017 Alemanha www.prowein.com/

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

Construct
30 de Novembro 
a 02 de Dezembro 
de 2016

Canadá www.constructcanada.com

Bau
16 a 21 de Janeiro 
de 2017

Alemanha http://bau-muenchen.com/

Surfaces
18 a 20 de Janeiro 
de 2017

EUA https://tisewest.com/

The Big 5
Saudi

27 a 30 de Março 
de 2017

Emirados 
Árabes

https://www.thebig5saudi.
com/

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

Conferência 
“Como valorizar 
o sector da 
cortiça”

06 de Dezembro 
de 2016 Portugal www.apcor.pt

Jantar 60 
Anos APCOR

06 de Dezembro 
de 2016 Portugal www.apcor.pt
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Caminhada solidária reúne 
cerca de 300 pessoas 
A APCOR juntou no dia 15 de Outubro, cerca 
de 300 colaboradores, famílias e amigos numa 
caminhada solidária, cujo valor da inscrição, o 
correspondente a 1.500,00€, reverteu directa-
mente para os Bombeiros Voluntários de Lou-
rosa.
Com esta iniciativa, a APCOR pretendeu alertar 
para a importância da preservação das florestas, 
em especial o montado de sobro, e reconhe-
cer o esforço dos profissionais que combatem 
os incêndios, todos os anos. Registe-se que até 
30 de Setembro, arderam, em Portugal, mais de 
150.499 hectares.
“Este tipo de iniciativas têm uma enorme im-
portância para nós. Primeiro, e depois de ver o 
número de pessoas que se inscreveram, porque 
percebemos que a sociedade civil se mobiliza 
em torno dos bombeiros, facto que nos deixa 
muito felizes, e depois porque a ajuda financeira 
é fundamental para que possamos continuar a 
desempenhar o nosso trabalho de ajuda às po-
pulações” afirma José Carlos Pinto, comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Lourosa.
Os 6 km de caminhada terminaram com a cons-
trução de um logótipo humano – uma rolha 
de champanhe gigante, que simboliza a cele-
bração de 60 anos que a APCOR comemora no 
presente ano. E, por isso, esta iniciativa preten-
deu, também, reunir associados, colaboradores 
das empresas e respectivas famílias, bem como 
a comunidade local, num momento lúdico e de 
partilha em torno de um sector fundamental 
para Portugal.
Para além de um almoço informal e de um 
torneio de ténis, a iniciativa contou com a co-
laboração da ‘Science 4 You’, que adaptou as 
actividades infantis envolvendo em todas elas 
a componente cortiça, explicando as caracte-
rísticas do material através da construção de 
diferentes objetos como bússolas ou porta-
-chaves. No final, os participantes tiveram ainda 
a oportunidade de descontrair mais um pouco 
com música e dança, à mistura com algumas 
coreografias.  
“Foi com enorme satisfação que a APCOR levou 
a cabo esta iniciativa que se revelou um sucesso 
ao nível da mobilização dos empresários e tra-
balhadores do sector. Lançado o desafio, os co-
laboradores da indústria corticeira, juntamente 

com as suas famílias, responderam ao repto, re-
forçando o carácter solidário do evento. Foi um 
dia de convívio e confraternização da família 
corticeira, e também de chamada de atenção 
para a importância do trabalho dos bombeiros 

Presidente da APCOR entrega cheque aos Bombeiros de Lourosa

Evento terminou com a construção de um logotipo humano em forma de rolha de champanhe

na defesa das nossas florestas” realça João Rui 
Ferreira, presidente da APCOR.
A avaliação dos participantes foi positiva fican-
do a expectativa de se realizar outra actividade 
semelhante no próximo ano. 
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APCOR reúne 
associados, 
familiares e 
comunidade 
local em evento 
solidário
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ASSOCIATIVISMO

APCOR lança
anuário 2016
A APCOR acaba de lançar o suporte CORTIÇA 
| CORK 2016. Aqui pode encontrar toda a infor-
mação estatística que caracteriza o sector da 
cortiça, desde o montado, à indústria, expor-
tação e importação da cortiça e seus produtos, 
assim como a lista das empresas associadas, 
com as suas actividades e contactos. O suporte 
está disponível em edição papel e digital, aces-
sível em http://www.apcor.pt/portfolio-posts/
anuario-2016-do-setor-da-cortica-ja-disponi-
vel/. É uma versão bilingue, português e inglês, 
com mais de 70 páginas de informação.

A APCOR promoveu uma sessão de apresentação 
do programa Galp Energy Manager, que decorreu 
no dia 12 de Outubro, nas instalações da associação.
O Galp Energy Manager é um programa nacio-
nal de eficiência energética, promovido pela 
Galp Energia em parceria com a ISA Energy – 
VPS Group, e que tem como objectivo dotar 
as indústrias de ferramentas de monitorização, 
gestão e controlo que lhes permitam optimizar 
os seus consumos de electricidade e a redução 
efectiva dos custos que lhe estão associados. 
Desenvolvido ao abrigo do Plano de Promoção 
da Eficiência no Consumo da Energia Eléctrica 
(PPEC), uma iniciativa promovida pela Entida-
de Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 
permite obter um desconto de 80 por cento na 
aquisição e instalação de um Sistema (software) 
de Monitorização e Gestão de Energia Eléctrica 
(KISENSE). 

No âmbito deste programa as industrias bene-
ficiarão de: instalação de contadores eléctricos 
que permitem detalhar os consumos de ener-
gia em função das áreas representativas da 
empresa, a seleccionar pelo cliente; disponibi-
lização de software de gestão de energia que 
permitirá conhecer em maior detalhe os con-
sumos, notificar de situações anómalas, definir 
agendamentos etc. e disponibilização de apoio 
técnico ao nível de um consultor de eficiência 
energética, que apoiará na utilização dos siste-
mas instalados com vista à obtenção efectiva 
de poupança no consumo de energia eléctrica 
e procederá ao envio de um relatório mensal 
com informação sobre o perfil de consumo da 
empresa e dicas para optimização energética 
da instalação.
Mais informações podem ser obtidas em http://
galp-energymanager.com/.

APCOR promove seminário 
sobre rentabilização da 
electricidade
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As exportações portuguesas de cortiça atingi-
ram, no primeiro semestre do ano, um aumento 
de sete por cento face a 2015, o que significou 
um crescimento de 473 milhões de euros para 
506,5 milhões de euros (gráfico 1). 
Este crescimento foi contrário à tendência na-
cional cujas exportações de bens diminuíram 
1,8 por cento, no mesmo período. Este aumen-
to teve uma contribuição especial do segmento 
rolhas de cortiça, já que as mesmas cresceram 
8,3 por cento, de 2015 para 2016, nos primeiros 
seis meses do ano (gráfico 2). Os materiais de 
construção também registaram uma subida na 
ordem dos 5,8 por cento.
Os EUA continuam a liderar no ranking dos paí-
ses importadores de cortiça portuguesa, com 
um aumento de 12,8 por cento, no primeiro 
semestre, o que significou um crescimento de 
89 milhões de euros para 100,8 milhões de eu-
ros (gráfico 3). O segundo mercado, a França, 
também cresceu mas de forma mais moderada, 
registando apenas 4,5 por cento de aumento. 
Espanha, que ocupa o terceiro lugar, continua 
em ascensão, com uma subida de 15,1 por cen-
to, e Itália não ficou muito atrás, ao crescer 13,3 
por cento.

Exportações de cortiça 
crescem sete por cento
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Gráfico 1 - Evolução exportações no 1º semestre (2015-2016)
Fonte: INE
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Gráfico 3 – Exportações de cortiça por principais países de destino

Gráfico 2 – Exportações de cortiça por produto

2015
(1º semestre)

2016
(1º semestre)

Var (%)
2016/2015

TOTAL 473 217 506 573 7,0%

Rolhas (1) 342 127 370 354 8,3%

Materiais Construção (2) 117 826 124 707 5,8%

Matérias-primas (3) 6 147 4 896 -20,4%

Outras Obras (4) 7 116 6 615 -7,0%

Fonte: INE

2015 (1º semestre) 2016 (1º semestre) Var (%) 2016/2015

TOTAL 473 217 506 573 7,0%

EUA 89 447 100 892 12,8%

França 95 556 99 857 4,5%

Espanha 53 040 61 057 15,1%

Itália 46 053 52 172 13,3%

Alemanha 40 205 42 203 5,0%

Reino Unido 14 182 13 680 -3,5%

Rússia 16 663 13 600 -18,4%

Chile 12 011 11 497 -4,3%

China 10 520 11 404 8,4%

Argentina 7 253 9 770 34,7%

México 9 057 7 833 -13,5%

Suiça 7 239 7 255 0,2%

Austrália 6 223 6 326 1,7%

África do Sul 4 345 5 172 19,0%

Canadá 3 437 4 519 31,5%

Bélgica 4 422 4 263 -3,6%

Polónia 4 974 4 142 -16,7%

Países Baixos 4 184 3 673 -12,2%

Japão 2  675 3 618 35,2%

Áustria 3 532 3 341 -5,4%

Outros 38 198 40 297 5,5%

Fonte: INE
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Cincork Fashion
vai já na 3ª edição
A 3ª edição do Cincork Fashion decorreu no 
dia 30 de setembro, em Santa Maria de Lamas, 
e uniu a cortiça à moda, sob o mote das perso-
nagens de Marco António (Cônsul da República 
Romana) e Cleópatra (Rainha do Egipto).
Na edição deste ano, o Cincork Fashion escolheu 
representar estas civilizações da antiguidade e 
que cedo descobriram o potencial da casca do 
sobreiro numa infinidade de objectos do quoti-
diano, através destas duas personagens conhe-
cidas pela sua paixão, mas também pelo que 
representaram nos destinos dos seus povos.
O evento, que teve como cenário a Nave Oficinal, 
contemplou três desfiles de roupas e acessórios 
em cortiça, representativos da moda sazonal, 
ocasional e clássica, havendo ainda espaço para 
danças fitness e interpretação musical, tudo ela-
borado pelos formandos do Centro de Formação 
Profissional da Indústria de Cortiça. O Cincork 
Fashion contou com a presença da vereadora 
do Pelouro de Educação, Desporto e Juventu-
de da Câmara Municipal da Feira, Cristina Ten-
reiro, do presidente da Direção da APCOR, João 
Rui Ferreira, da presidente da Assembleia de 
Freguesia de Santa Maria de Lamas, Alexandra 
Sousa, da presidente do Conselho de Adminis-
tração do Cincork, Amélia Tavares, entre outras 
individualidades.

Vereadora Cristina Tenreiro representou a autarquia da Feira

Presidente da APCOR (à esquerda) e director-geral (à direita) marcaram presença no evento

Exemplos de acessórios

O evento foi, ainda, presenteado com a mostra 
de um vestido feito em tecido e outros produtos 
de cortiça, desenvolvido pela jovem feirense Ma-
riana Magalhães, estudante de Design de Moda, 
num projeto final do 1º ano do mesmo curso.
“Mantendo o objetivo inicial de promoção e 
divulgação da cortiça nas suas diferentes ver-
tentes e produtos, o Cincork Fashion é já, reco-
nhecidamente, um projeto de elevado interesse 
pedagógico quer para a comunidade formativa 
do Cincork, quer para a população em geral. 
Este envolvimento com as actividades pedagó-
gicas do Cincork faz parte dos valores e da cul-

tura deste centro, procurando que as mesmas 
fomentem, também nos formandos, um maior 
sentido de responsabilidade no desenvolvi-
mento das suas potencialidades intelectuais, 
de cidadania e técnicas durante o seu processo 
formativo”, referiu o Cincork em comunicado de 
imprensa.
O Cincork Fashion contou com a colaboração 
de algumas entidades, nomeadamente da em-
presa CSCork, de Carina Santos pela disponibi-
lização de acessórios de moda em cortiça, das 
Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira e da 
empresa Miguel Nuno - Som, Luz.
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Cork Experience Tour já recebeu 
mais de 500 visitantes

Cortiça desperta interesse de turistas de várias áreas

A APCOR lançou o Cork Experience Tour (CET), 
uma iniciativa que pretende atrair uma fatia 
muito significativa dos turistas internacionais 
que visitam Portugal.
O programa consiste na visita e num conjunto 
de experiências junto de empresas produtoras, 
tendo como objectivo potenciar e rentabilizar a 
actividade turística local.
O CET surgiu em Março e, ao longo de um pe-
ríodo experimental de apenas três meses, já 
contabiliza mais de 500 visitantes oriundos dos 
Estados Unidos da América, França, Alemanha, 
Suíça, Itália e Dinamarca.
Para além desta iniciativa, a APCOR está ainda 
a desenvolver, em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Santa Maria da Feira, um Roteiro de 
Turismo Industrial, que irá envolver diferentes 
sectores de actividade e contribuir para a valori-
zação da cultura industrial local.
 “O CET surgiu no seguimento dos inúmeros pe-
didos de visitas junto da APCOR e, numa fase 
inicial, o balanço é bastante positivo, pelo que 
esperamos que, com a criação de um Roteiro 
de Turismo Industrial, possamos receber muitos 
mais visitantes e contribuir para o desenvolvi-
mento do turismo local e para a criação de pos-
tos de trabalho” afirma João Rui Ferreira, presi-
dente da APCOR.
Esta acção da APCOR conta com o envolvimen-
to de diferentes empresas do sector, do Centro 
de Formação Profissional da Indústria de Cortiça 
e do Centro Tecnológico da Cortiça que abrem 
as portas para dar a conhecer e experienciar o 
universo corticeiro ao mundo. 

Do Porto ao fantástico mundo da 
cortiça. No Cork Experience Tour. 
Rita Branco é a autora do Blog “O Porto En-
canta”. Vive na invicta desde 2005, é paulista 
e filha de pais portugueses. A sua formação 
é em comunicação social e depois de viver e 
trabalhar alguns anos no Brasil, resolveu pro-
curar o sossego do outro lado do Atlântico. 
Encontrou no Porto o que procurava. Em Se-
tembro, quis fazer uma viagem até ao mundo 
da cortiça, no Cork Experience Tour. Aqui fi-
cam algumas palavras da blogger sobre esta 
experiência.
“Foi uma das experiências mais incríveis que 
tive o prazer de participar nos últimos tem-
pos. A convite da APCOR (Associação Portu-
guesa da Cortiça - entidade que representa o 
setor industrial da cortiça) fui conhecer este  
mundo tão especial da cortiça através do 
Cork  Experience Tour, passando pelos prin-
cipais setores  da industria deste produto tão 
português.
E se tem um produto que Portugal deve se 
orgulhar e muito é a cortiça.
E  há vários motivos para isso.
Portugal é o maior produtor mundial deste 
produto 100% natural, ecológico e totalmen-
te reaproveitável. É em Portugal que se en-

contra a maior área de montado do sobro, a 
floresta de sobreiros.
O sobreiro é a árvore que produz a cortiça e 
é símbolo nacional. Assim como o Hino e a 
Bandeira Nacional, o sobreiro deve ser trata-
do com respeito. Isso mesmo!
Sabia que deixar um sobreiro morrer é crime 
com pena de multa?
Pois é... eu fiquei a saber isto no Cork Expe-
riece Tour. E engana-se e muito quem pensa 
que retirar a casca do sobreiro para a extração 
da cortiça está-lhe fazendo algum mal. Muito 
pelo contrário, o sobreiro precisa que a sua 
casca seja retirada para ter vida longa. Vida 
esta que pode chegar até os 200 anos.
Mas... somente depois de 25 anos é que se 
pode extrair pela primeira vez a casca do so-
breiro. A partir daí, espera-se mais 9 anos para 
a segunda extração e mais 9 para a segunda 
e só então, após 43 anos é que a cortiça re-
tirada do sobreiro pode ser utilizada para a 
produção do produto rei: a rolha.”

Pode ver a restante peça em http://www.
oportoencanta.com/2016/09/do-porto-ao-
-fantastico-mundo-da-cortica.html .

.9APCORNOTÍCIASVISITAS



A colecção Weekend Casuals da Rockport é inspirada 
na boho chic e possuem uma leveza e elegância con-
feridas pelo design e materiais utilizados. Os saltos, ra-
sos ou cunha, são forrados em cortiça, potenciando 
ainda um extremo bem-estar.

“A cortiça está de volta: 10 peças que gostamos” é a proposta 
de Elizabeth Bennett no sítio Lifesytle. E faz uma previsão: em 
2017 todos vão estar a colocar posts no Instagram com as suas 
peças de cortiça. A cortiça é o material perfeito para diversos 
acessórios, desde saltos altos, a marroquinaria e objectos de 
decoração. 

In, http://lifestyle.one/grazia/fashion/news/cork-trend/

In, http://shoppingspirit.pt/2016/07/27/sugestoes-
refrescantes-rockport/

A organização dos direitos dos animais PETA 
(People for the Ethical Treatment of Animals) 
certificou a Pelcor, marca nacional de aces-
sórios de luxo concebidos em cortiça, como 
amiga dos animais. Depois de uma extensa 
avaliação da produção, matérias-primas e li-
nhas da marca lusa, a organização aprovou a 
Pelcor como uma marca vegan em todas as 
suas linhas sem pele animal, atribuindo ainda 
uma etiqueta PETA, que identifica todos os 
produtos vegan da marca.

In, http://www.luxwoman.pt/peta-aprova-pelcor/, 04 de Agosto de 2016

O arquitecto João Luís Carrilho da Graça utilizou a cortiça no edifício do Terminal de Cruzeiros, em Lisboa. O arquitecto explicou que esta utilização teve origem 
num desafio da própria obra.“Os engenheiros que trabalham comigo disseram que a capacidade de suporte daquele sistema de fundações estava no limite e 
os alçados tinham de ser feitos de uma forma ligeira. Para mim, era muito importante a solidez na envolvente do edifício. Em paralelo com isto, a Experimenta 
Design tinha-me desafiado a pensar em novas utilizações para a cortiça, conjuntamente com a Corticeira Amorim. E eu pensei em desenvolver um tipo de 
betão que incorporasse cortiça mas que fosse estrutural, porque tem de ter uma certa capacidade. É muito comum, quando é preciso encher uma zona numa 
obra, utilizar betão com cortiça porque é muito mais leve e tem resistência, mas não é propriamente estrutural. Mas aqui tinha de ser estrutural.”

In, http://www.dn.pt/portugal/entrevista/interior/carrilho-da-graca-se-a-arquitetura-e-boa-pode-mudar-a-vida-das-pessoas-e-da-
cidade-5332855.html, 11 de Agosto de 2016

O famoso estilita Christian Louboutin revelou que a sua próxima colecção terá cortiça. 
“Gostava de trabalhar com cortiça, mas não de forma chata, quero trabalhá-la como se 
fosse… uma rocha. Para fazer algo assim o sítio certo é Portugal.”  

In, Visão, 18 de Agosto de 2016

Recortes de Imprensa
.10 APCORNOTÍCIAS MEDIA



A Amorim Revestimentos criou um Centro 
de Inovação Colaborativa e Investigação 
Aplicada, em Mozelos, para receber os vi-
sitantes. Aqui podem interagir com mais 
de 500 referências da marca. Em todo o 
espaço é possível experienciar diferentes 
revestimentos da marca, que apresentam 
soluções para várias indústrias como a ae-
ronáutica, construção, transportes, entre 
outros. Foi criada, também, uma aplicação, 
disponível para iOS e Android, que permi-
te aos visitantes gravar e guardar os mate-
riais preferidos e, depois, simulá-los numa 
sala “imersiva e interativa” criada para o 
efeito, com uma interface multi-touch e 
projecções de vídeo mapping.

A Corticeira Amorim vai juntar-se a dez pro-
dutores florestais para desenvolver um pro-
jecto que passa pela irrigação de áreas de 
sobreiro. O objectivo é antecipar o primeiro 
corte dos actuais 25 anos para nove. Esta 
experiência já tem lugar no Alentejo, mas a 
proposta é tentar alargar esse projecto para 
ter 50 mil hectares de sobreiros irrigados 
para reduzir o ciclo inicial do sobreiro, reti-
rando-lhes gradualmente a alimentação de 
água para entrar depois no ciclo normal, de 
modo a que as qualidades e características 
da cortiça não se alterem. 

In, https://www.publico.pt/economia/noticia/ha-
capacidade-de-investigacao-na-area-do-sobreiro-
mas-e-preciso-pensar-fora-da-caixa-1744447#/, 
19 de Setembro de 2016

In, Briefing, 16 de Setembro de 2016

Criada por Bart Conteiro, a G-M House é uma 
casa sustentável  que foi pensada para se fundir 
o mais possível com a incrível paisagem medi-
terrânea, num conceito de “arquitectura sem 
arquitectos”. A residência é eficiente em termos 
energéticos, equilibra na perfeição as suas cur-
vas e contracurvas modernas com o ambiente 
tradicional em redor.
As paredes exteriores da casa são feitas de 
tufos vulcânicos, rochas que se formam ao 
longo dos anos com os detritos expelidos 
dos vulcões. Também no isolamento da casa 
houve preocupação em usar materiais ami-
gos do ambiente e das proximidades, com os 
painéis de cortiça a serem aplicados na totali-
dade das paredes.

In, http://greensavers.sapo.pt/2016/08/17/casa-sustentavel-em-italia-usa-cinzas-
vulcanicas-e-fibras-de-pera-espinhosa/

O designer britânico Jasper Morrison, após 
uma visita anónima ao Museu Nacional de 
Etnologia (MNE), em Lisboa, há três anos, 
lançou uma exposição e um livro, com um 
conjunto de fotografias de objectos da 
vida rural portuguesa. O livro The Hard Life, 
editado pela Lars Müller Publishers, mos-
tra típicos cochos ou cocharros de pastor. 
“Que tenham sobrevivido é um tributo às 
fantásticas propriedades da cortiça, flexível 
o suficiente para sobreviver a uma queda, 
rígida o suficiente para servir o seu propó-
sito, à prova de insecto, bolor, e amável ao 
toque”, escreve no pequeno texto do livro. 

http://www.dn.pt/artes/interior/a-visita-do-
designer-jasper-morrison-ao-museu-de-
etnologia-5395004.html

A colecção Gencork, que conta com di-
recção criativa do atelier  DigitaLab e é 
da propriedade da Sofalca, foi distinguida 
com o prémio “LES DÉCOUVERTES” na feira 
internacional Maison&Objet, em Paris. Esta 
colecção é composta por painéis genera-
tivos feitos em cortiça e que à semelhan-
ça daqueles que estiveram presentes na 
Feira Tektónica 2016 são compostos por 
dois padrões com nove metros quadrados 
cada (6m x 1,5m), e aliam o desenho ge-
nerativo computacional ao aglomerado 
da Sofalca.

In, http://www.construir.pt/2016/09/27/gencork-da-sofalca-distinguida-na-
maisonobjet/, 27 de Setembro de 2016

In, http://www.verportugal.net/vp/pt/082016/Empreendedorismo/5313/Bio-Boards-
digress%C3%A3o-pela-Europa-para-divulgar-sustentabilidade-da-marca-portuguesa.htm

A BioBoards, uma marca nacional que se tem afirmado 
no mercado pela produção de skates e pranchas de surf 
(que podem ser personalizadas ao gosto do cliente) com o 
mínimo impacto ambiental, usando a cortiça portuguesa, 
cartão e bambu, estão em digressão pela Europa.
A ideia é divulgar os skates, uma marca ecofriendly de Leça 
da Palmeira, em Matosinhos, e que têm um sistema de três 
rodas – e não quatro, como é habitual – permitindo aos 
praticantes terem sensações reais de surf.
O uso de materiais reciclados, recicláveis, reutilizáveis ou 
biodegradáveis valeu-lhe recentemente uma menção 
honrosa excepcional na categoria de arquitectura e artes 
visuais, no Prémio Nacional de Indústrias Criativas.
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Nike lança sapatilhas
cor de vinho
A Adidas foi pioneira e lançou as “Vino”, em 
homenagem ao basquetebolista Kobe Bryant, 
com a alcunha de Vino. Quatro meses depois, 
em Setembro de 2016, a norte-americana Nike 
responde à concorrência e lança uma edição es-
pecial de sapatilhas do modelo Tempo Legend 
6 na cor Vinho, a favorita do atleta italiano An-
drea Pirlo, que está nos Estados Unidos desde 
2015, a jogar no New York City. 
Pirlo, considerado o melhor jogador do mun-
do quando a Itália ganhou o Campeonato do 
Mundo em 2006, jogou com Ronaldo na Inter-
nazionale em 1998, depois no Inter de Milão até 
2011, de onde foi para a Juventus.
Hoje com 37 anos, Pirlo sempre foi um amante 
do vinho desde a infância em Flero, um peque-
no povoado com 8.600 habitantes na Lombar-
dia, Itália, onde passou a infância rodeado por 
vinhas e a viver a cultura do vinho – tanto que 
abriu uma adega chamada Pratum Coller.

Cortiça está presente no modelo

As sapatilhas Nike Tiempo são cor de vinho, 
com o logótipo branco e o detalhe de quatro 
estrelas douradas no calcanhar, em honra aos 
quatro títulos mundiais na Itália. No interior, o 
modelo simula a rolha de cortiça com uma pal-
milha feita deste material.
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O livro “Química Enológica - métodos analíti-
cos. Avanços recentes no controlo da qualidade 
dos vinhos e de outros produtos vitivinícolas”, 
cuja edição foi patrocinada pela APCOR, foi ga-
lardoado com o Prémio de Enologia pela OIV - 
International Organisation of Vine and Wine. 
A rolha de cortiça e a sua relação com o vinho 
estão presentes num dos capítulos do livro, sen-
do que a autoria e coordenação da obra é de 
António Sérgio Curvelo-Garcia e Paulo Barros. 
O livro tem por objectivo descrever os avanços 
tidos nos últimos anos sobre o controlo da qua-
lidade dos vinhos e de outros produtos vitiviní-

OIV galardoa livro 
com capítulo sobre cortiça e vinho

colas. Entre os diversos e múltiplos capítulos, o 
livro dá atenção à rolha de cortiça, abordando a 
importância da selecção da rolha de cortiça na 
preservação do vinho, bem como são descritos 
os diversos tipos de rolhas disponíveis e a sua 
adequação aos diferentes vinhos, não esque-
cendo algumas indicações básicas no acto de 
engarrafamento para que a rolha possa cumprir 
na perfeição a sua função.
O livro pode ser adquirido em algumas livrarias 
do país, bem como no sítio da editora em www.
engebook.com/ e, ainda, consultado na biblio-
teca da APCOR. 

A Fundação Luso-Americana para o Desen-
volvimento (FLAD) lançou o livro “Portugal Bu-
siness USA – Manual de Apoio à Internaciona-
lização para os Estados Unidos da América” que 
pretende ser um guia para as empresas que 
pretendam crescer naquele mercado. 
Os EUA são já o quinto maior cliente de produ-
tos portugueses e representam 5,2 por cento 
das exportações. Em 2015, havia 2734 empresas 
nacionais a exportar para a maior economia do 
mundo. No sector da cortiça, em 2015, os EUA 
foram o seu principal cliente, com um volume 
de exportações superior a 177 milhões de eu-
ros, correspondendo a 19,8 por cento do total 
exportado.
Identificados alguns dos sectores que maiores 
oportunidades representam para Portugal, o 
Manual agrega oito capítulos que cobrem os 
principais temas de market research: o contexto 

Manual de apoio
à internacionalização para os EUA

das trocas comerciais entre os dois países, a ava-
liação do potencial do mercado, o planeamento 
estratégico, o enquadramento legal e o estabe-
lecimento de presença e as boas práticas.
Para além de abordar os temas relevantes no 
processo de internacionalização, este manual 
inclui ainda um conjunto de case studies, sete 
casos de sucesso de empresas portuguesas que 
tornaram tangível a sua internacionalização aos 
Estados Unidos em vários sectores como o do 
vinho (José Maria da Fonseca e Aveleda), ali-
mentar (Imperial), têxteis-lar (More Textile Group 
e Lameirinho) e calçado (Soze Group e Kyaia).
Esta publicação, que está disponível de forma 
gratuita, poderá ser obtida entrando directa-
mente em contacto com a Fundação Luso-
-Americana para o Desenvolvimento em http://
www.flad.pt e, complementarmente, ser con-
sultada na biblioteca da APCOR.
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Sector da cortiça recebe visitas
de áreas distintas

Mehrad Hadighi no 
montado

Professor de arquitectura 
conhece o sector da cortiça

A cortiça continua a despertar o interesse de 
pessoas de áreas distintas. 
No dia 28 de Julho, Mehrdad Hadighi, profes-
sor e director do departamento de arquitetura 
da Stuckeman Chair of Integrative Design, da 
Pennsylvania State University, visitou o sector 
da cortiça. A visita começou no montado, onde 
o professor pode visualizar o descortiçamento, 
seguindo-se uma passagem pelo Observatório 
do Sobreiro e da Cortiça e por uma unidade de 
produção de cortiça pura expandida. Também 
da área da arquitectura e do ensino, o sector re-

cebeu a visita de Eduardo Benanor Duarte, pro-
fessor de Arquitectura de Interiores na Rhode 
Island School of Design. A viagem pela cortiça, 
que decorreu a 02 de Setembro, ficou marcada 
por uma passagem pelo Centro Tecnológico da 
Indústria da Cortiça, bem como por duas uni-
dades fabris na zona norte, da área das rolhas e 
dos materiais de construção. 
Em Julho, a fileira recebeu a visita de 36 alunos 
de MBA da University of Texas’ McCombs School 
of Business. A visita decorreu no sul do país, 
onde os estudantes americanos puderam assis-

tir ao descortiçamento, bem como visitar duas 
unidades industriais da região.
Duas bloggers brasileiras juntaram-se para rea-
lizar uma visita ao sector, no Cork Experience 
Tour. Naiara Back, do blog www.aquelesquevia-
jam.com, e Rita Branco, do www.oportoencanta.
com, visitaram o sector no dia 14 de Setembro. 
Esta visita passou pelo Centro de Formação 
Profissional da Indústria de Cortiça e pelo 
Centro Tecnológico da Cortiça, bem como por 
três empresas associadas da APCOR. (ver texto 
página 9).

.15APCORNOTÍCIASVISITAS



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

.16 APCORNOTÍCIAS PUBLICIDADE



ASSOCIADOS

“Vendemos para os melhores 
produtores de vinho franceses”

A Raymondcor Cortiças Lda. nasceu em 
2000 pela mão de um senhor francês cha-
mado Raymond Travet. Para além da unida-
de fabril portuguesa, o empresário detinha 
a Travet Liège, considerada na altura a em-
presa mãe que recebia o produto, o fina-
lizava e colocava no cliente final. Nos dias 
de hoje, o processo não é muito diferente, 
mas o actual proprietário e gerente, Antoine 
Tixador, prefere falar em empresa “irmã”. “As 
duas empresas completam-se no negócio 
e uma não pode viver sem a outra”, expli-
ca. “O nosso método passa por adquirir as 
rolhas em cru a fornecedores selecionados 
com quem mantemos uma excelente rela-
ção já há algum tempo, na verdade eles são 
mais parceiros do que fornecedores, depois 
fazemos algumas operações em Portugal, 
nomeadamente, a escolha, a lavação, e se-
gue-se o envio para França, para a marca-
ção, tratamento final e venda directa às ca-
ves”, descreve Antoine Tixador. E acrescenta: 
“deste modo podemos acompanhar todo o 
processo e perceber se tudo está a cumprir 

Antoine Tixador, gerente da Raymondcor Cortiças Lda.

fielmente continuaram comigo neste negó-
cio”, acrescenta. 
A Raymondcor Cortiças Lda. aposta nas ro-
lhas de cortiça naturais de qualidade média/
alta e de determinados calibres e tem uma 
média anual de 12 milhões de rolhas comer-
cializadas. Foi com vista ao aumento desta 
qualidade que, desde 2005, a empresa ade-
riu ao Systecode – Sistema de Certificação 
das empresas mediante do Código Inter-
nacional das Práticas Rolheiras (CIPR). Mais 
recentemente, em 2012, desafiaram-se e 
chegaram ao Systecode Premium – vertente 
do sistema que galardoa as empresas que 
cumprem mais algumas exigências do que 
o atestado “Base”. “Na verdade, a implemen-
tação do sistema não foi novidade para nós, 
serviu apenas para validar aquilo que já era 
uma prática na empresa”, afirma Antoine Ti-
xador. No geral, o empresário considera que 
serviu para “elevar a qualidade das empre-
sas.” Um esforço também reconhecido com 
a atribuição do prémio PME Líder 2016.

Aposta na comunicação

Acesso à informação via os comunicados 
enviados, apoio na implementação do pro-
grama Formação PME e aposta em projectos 
de comunicação que permitam levar a corti-
ça aos produtores de vinho são algumas das 
acções que o gestor da Raymondcor Corti-
ças Lda. refere quando se fala do trabalho da 
APCOR. “Já usufruirmos uma vez do progra-
ma formação PME e estamos inscritos para 
uma nova fase que, à semelhança do ante-
rior, irá com certeza trazer mais-valias para 
a empresa”, afirma António Tixador. Como 
constrangimentos sectoriais, o empresário 
refere: “concentração de grandes grupos 
e dificuldades dos pequenos fabricantes.” 
Associado a isto alerta para o facto de ser 
necessário ter um cuidado especial com a 
floresta, na medida em que “a qualidade da 
cortiça tem diminuído e é necessário ultra-
passar este problema para se manter a os 
padrões desejados”, concluiu.

Empresa comercializa 12 milhões de rolhas/ano

as regras e a exigência que pretendemos 
para dar resposta aos melhores produtores 
de vinho franceses.”  
Neste processo é fundamental também a 
experiência dos colaboradores da empresa. 
Em Portugal, a Raymondcor Cortiças Lda. 
conta com oito colaboradores, tendo como 
responsável Manuel Oliveira. Aliás, o actual 
gerente sabe bem o valor da sua força hu-
mana, pois também ele foi colaborador da 
Travet Liège antes de, em 2011, assumir o 
comando das duas empresas. Antoine Ti-
xador é enólogo de formação e começou 
a trabalhar no mundo da cortiça, em 2006, 
como comercial. Depois, em 2011, sob o 
nome da AT Development, SRL comprou 
a empresa francesa e portuguesa para dar 
continuidade ao negócio de Raymond Tra-
vet. “Agarrei o desafio do Sr. Travet pois acre-
dito no casamento da cortiça e do vinho. 
São dois produtos da terra que têm uma 
relação inseparável”, refere o empresário. “É 
claro que este desafio só foi possível com a 
ajuda do fundador e dos colaboradores que 
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Santa Maria da Feira
Comitiva moçambicana visitou o sector
A APCOR participou, a convite da Associação 
das Industrias da Madeira e Mobiliário de Portu-
gal (AIMMP), numa missão empresarial com um 
comitiva de 11 pessoas que incluiu o presidente 
do Município Moçambicano de Vilanculos, o pre-
sidente do Centro de Promoção de Investimentos 
de Moçambique, oito empresários e um elemen-
to da comunicação social moçambicana.
Esta iniciativa decorreu no dia 13 de Julho e con-
tou com uma visita a duas empresas associadas 
da APCOR, a Granorte e a Sedacor e, ainda, ao 
Centro de Formação Profissional da Indústria de 
Cortiça (Cincork). 

Porto
Negócios 4.0 na Universidade Católica
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, parti-
cipou numa tertúlia na Business School da Uni-
versidade Católica no Porto dirigida a dirigentes 
empresariais e que foi animada por Félix Ribeiro 
e por José Fernando Pinto dos Santos (professor 
no INSEAD e na Católica Porto Business School). 
O tema que serviu de mote foi Negócios 4.0, uma 

“provocação” ao Indústria 4.0 e aconteceu no dia 
13 de Julho.

Apresentação do projecto Associative Design – 
The best of Portugal

No dia 29 Setembro, o presidente da APCOR, João 
Rui Ferreira, e o director-geral, Joaquim Lima, estive-
ram presentes na apresentação pública do projecto 
ASSOCIATIVE DESIGN - THE BEST OF PORTUGAL e do 
seu concurso GUILHERME AWARD que terá lugar no 
Palácio do Freixo. O evento foi promovido pela As-
sociação das Industrias da Madeira e Mobiliário de 
Portugal (AIMMP).

Lisboa
Cortiça na Arquitectura
“Cork: New Uses in Architecture” foi o tema de 
um workshop promovido pela Faculdade de Ar-
quitectura de Lisboa, que decorreu no dia 29 de 
Julho, e que contou com a presença do director-
-geral da APCOR, Joaquim Lima. A representa-
ção da associação foi justificada pelo apoio que 
a APCOR deu ao projecto durante as suas três 
edições e que visou lançar alguns desafios para 
a utilização da cortiça na arquitectura.

Santa Maria de Lamas
Sessão sobre instrumentos financeiros
No dia 05 de Julho, decorreu na APCOR uma 
sessão para os associados sobre instrumentos 
financeiros. Este encontro teve como instituição 
promotora a IFD - Instituição Financeira de De-
senvolvimento, S.A. e teve como objectivo dar a 
conhecer e auscultar as PME presentes sobre os 
instrumentos financeiros a disponibilizar, nomea-
damente: Linha de Crédito com Garantia Mútua 
- IFD 2016-2020, Linha de Financiamento a Enti-
dades Veículo de Business Angels, Linha de Finan-
ciamento a Fundos de Capital de Risco e Linha de 
Financiamento a Operações de Capital Reversível. 
O IFD visa apoiar empresas viáveis com dificul-
dades no acesso ao financiamento, por capitais 
próprios ou alheios, e irá lançar, durante o ano de 
2016, um conjunto de instrumentos financeiros 
destinados a promover a capitalização e o finan-
ciamento de empresas, através de intermediários 
financeiros a operar no mercado nacional, num 
montante total que se estima de cerca de 1.500 
milhões de euros.

A APCOR esteve em…

No âmbito da parceria entre a APCOR, Vini-
Portugal e AliveTaste foram promovidos mais 
dois laboratórios de harmonização. Um foi rea-
lizado a 21 de Julho, no restaurante Puro 4050 
no Porto, e contou com um painel composto 
por Carlos Melo Brito, pro-reitor da Universi-
dade do Porto, Pedro Borges, vice-presidente 
da APCOR, e  Mário Rodrigues, do Alivetaste. 

Cortiça continua a 
marcar presença 
nos Laboratórios de 
Harmonização  

Em Setembro, no dia 20, a iniciativa decorreu 
no restaurante Poivron Rouge, no Crowne 
Plaza, no Porto, e teve como participantes o 
presidente da APCOR, João Rui Ferreira, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, Emídio Sousa, o jornalista do Publico, 
José Augusto Moreira, e Mário Rodrigues, do 
Alivetaste.

Restaurante Poivron Rouge

Restaurante Puro 4050
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