
Estudos desenvolvidos um pouco por 
todo o mundo continuam a confirmar 
a preferência do consumidor pelo 
vedante cortiça. Desta vez, o mercado 
em análise foi a China onde se concluiu 
que a cortiça é preferida por 85,3 por 
cento dos inquiridos.    

| p. 7

Cortiça é preferida 
pelos consumidores

98,6 por cento dos portugueses 
conhecem a cortiça e 90,3 por cento 
preferem a rolha como o vedante 
para o seu vinho. Estas foram duas das 
conclusões de um estudo que pretendeu 
avaliar o conhecimento dos portugueses 
deste produto nacional.    

| p. 9

Portugueses preferem 
rolha de cortiça

As exportações portuguesas de cortiça 
atingiram, até Agosto, um aumento de 
quatro por cento face a 2016, mantendo 
a linha de crescimento e atingindo 673 
milhões de euros. As rolhas e os materiais de 
construção contribuíram, igualmente, para 
este crescimento. 

| p. 12

Exportações crescem 
quatro por cento

| p. 3

Experiência sensorial comprova que 
“pop” da rolha influencia 
percepção do vinho
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EDITORIAL

Comunicar a cortiça a 360º

o InterCork III – Promoção Internacional da Cortiça está em plena execução e com re-

sultados que continuam a confirmar que o caminho seguido tem sido o acertado. Nas 

páginas deste Notícias APCOR podemos percorrer mais um conjunto de actividades 

que têm marcado a diferença. Temos procurado acções inovadoras e distintivas que 

nos permitem estar cada vez mais próximo dos consumidores, os nossos principais 

aliados. Neste ponto temos trabalhado localmente com agências de comunicação que 

aplicam o chamado conceito 360º. Deste modo, tem sido possível receber propostas 

integradas, reunindo acções concertadas e que congregam as diversas valências da co-

municação a todos os níveis. Temos recorrido a tácticas de Relações Públicas e Marke-

ting Directo, conjugadas com acções cirúrgicas de Publicidade para alavancar as ações, 

sem nunca descurar aquilo que é o mundo digital e todo o seu potencial. Sabemos que 

comunicar para o grande público não é tarefa fácil, muitas vezes requer avultados orça-

mentos não compatíveis com as verbas que dispomos. No entanto, mecanismos como 

as redes sociais, promoções em hipermercados e a informação veiculada em diferen-

tes órgãos de comunicação têm ajudado a chegar a um maior número de pessoas. 

Veja-se, por exemplo, o caso da China. Só através de uma comunicação que recorre a 

ferramentas mais simples e económicas é que nos têm sido possível atingir um público 

tão vasto daquele que é o terceiro maior país do mundo.  Mas comunicar a cortiça em 

todo o mundo e de forma diversa e inédita não tem trazido apenas mais-valias para 

este produto. Ao comunicar o sobreiro e a matéria-prima cortiça, a nossa indústria, e os 

nossos produtos, comunicamos simultaneamente a cultura e identidade do nosso país. 

A associação óbvia da cortiça a Portugal, que tem acontecido um pouco por todo o 

mundo, é algo que nos deixa bastante gratos. Sentimos que estamos a contribuir para 

o reforço da imagem de Portugal como um todo e, sem dúvida, esta é mais uma missão 

que assumimos com toda a humildade, mas também com toda a dedicação. 

João Rui Ferreira

Presidente da Direcção da APCOR 
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Prowein 
14 a 16 de 
Novembro de 2017 China www.prowinechina.com/en/

Vinitech
20 a 22 de 
Novembro de 2017 França www.vinitech.fr

SITEVI
28 a 30 de 
Novembro de 2017 França www.sitevi.com/

Vinisud
18 a 20 de 
Fevereiro de 2018 França www.vinisud.com

Prowein
18 a 20 de Março 
de 2018 Alemanha www.prowein.com/

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

Batimat 06 a 10 de 
Novembro de 2017 França www.batimat.com

Construct 29 de Novembro a 01 
de Dezembro de 2017 Canadá www.constructcanada.com

Surfaces 30 de Janeiro a 01 de 
Fevereiro de 2018 EUA https://tisewest.com/

The Big 5 
Saudi

05 a 08 de Março 
de 2018

Emirados 
Árabes www.thebig5saudi.com/

Domotex 
Asia

20 a 22 de Março 
de 2018 China www.domotexasiachinafloor.

com/

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

Jantar Natal 
APCOR

07 de Dezembro 
de 2017 Portugal www.apcor.pt
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“The Grand Cork Experiment” levou a Lon-
dres, ao Soho, uma experiência inédita que 
cruzou a cortiça e os sentidos. O som, o tacto, 
o  olfacto e a visão afectam a forma como se 
percepciona o mundo e a degustação de um 
vinho não foge à regra. Deste modo, de 27 a 29 
de Julho, os consumidores londrinos, jornalistas 
e líderes de opinião, foram convidados a entrar 
no mundo sensorial dos vedantes e do vinho, 
com a particularidade de permitirem que as 
suas reacções fossem medidas. Esta iniciativa 
foi promovida pela reconhecida dupla dos “ar-
quitectos multi-sensoriais” Bompas & Parr e pelo 
professor Charles Spence, do Oxford University’s 
Crossmodal Research Laboratory.
Ao explorar o efeito que os diferentes sentidos 
têm no paladar, as mais de 300 pessoas que 
participaram no evento foram convidadas a 
participar na pesquisa. A experiência principal 
permitiu aos participantes realizar uma série 
de testes para avaliar o impacto que o som, o 
aroma, o tacto e a visão podem ter quando es-
tamos perante um vedante e uma garrafa de 
vinho e como esta vivência pode influenciar o 
aroma do vinho.
Os investigadores reuniram, ainda, dados sobre 
a resposta dos participantes face à sua preferên-
cia de vinhos, através de “medidores cerebrais” 
que registaram as suas reacções em diferentes 
situações.

Durante “The Grand Cork Experiment” fo-
ram recolhidos dados sobre as reacções dos 
consumidores quando expostos às diferentes 
sensações. Estes dados foram analisados por 
Charles Spence, da Universidade de Oxford, 
e relevaram que os participantes atribuíram 
melhor cotação aos vinhos quando estes 
estavam vedados com cortiça do que com 
cápsulas de alumínio. Assim, para o mesmo 
vinho, os consumidores disseram que a quali-
dade do vinho era 15 por cento melhor quan-
do este estava vedado com cortiça. 
Também se conclui do estudo que o vinho 
vedado com rolha é mais apropriado para a 
celebração (+20%) e mais adequado ao es-
pírito de festa (+16%). 
“Os nossos sentidos - audição, visão e tacto 
– estão intrinsecamente ligados à forma 
como saboreamos. O som e a visão de uma 
rolha de cortiça a saltar de uma garrafa de-
fine as nossas expectativas, ainda antes de 
o vinho tocar nos lábios, e essa expectativa 
vai afetar a nossa experiência gustativa. Es-
tes resultados enfatizam a importância dos 
vedantes do vinho, e deixam bem evidente 
a relação que estabelecemos, ainda que 
inconsciente, entre a rolha de cortiça e a 
qualidade do vinho”, afirma Charles Spen-
ce, responsável pelo estudo da universida-
de britânica.

Experiência 
multi-sensorial 
à volta da cortiça 
e do vinho

Som do 
“pop” 
influencia 
percepção 
do vinho

O debate  cortiça versus cápsula de alumínio 
que tem suscitado opiniões diversas na indús-
tria do vinho e seus especialistas, sommeliers e 
produtores de todo o mundo,  terá, agora, mais 
uma informação. Esta experiência irá marcar a 
primeira intervenção do mundo da ciência para 
provar definitivamente qual o vedante que pos-
sibilita uma experiência mais positiva no ritual 
vínico (ver caixa ao lado).
O professor Charles Spence, director de psico-
logia experimental do Oxford University’s Cross-
modal Research Laboratory, comentou: “os nos-
sos cérebros têm um poderoso controlo sobre 
nossas papilas gustativas e foi interessante ver 
como é que os nossos sentidos influenciam a 
nossa percepção do vinho e do seu aroma. Este 
é um debate que está em curso na indústria do 
vinho há muitos anos, e esperamos que esta ex-
periência vá de alguma maneira ajudar na res-
posta a esta fascinante questão.”
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, e o 
embaixador de Portugal em Inglaterra, Manuel 
Lobo Antunes, participaram, também, nesta ex-
periência única. 
A RTP esteve a acompanhar a iniciativa promo-
vida pela APCOR, no âmbito do projecto Inter-
Cork III, sendo que pode visualizar a reportagem 
no seguinte endereço https://www.rtp.pt/noti-
cias/economia/campanha-sensorial-promove-
-cortica-portuguesa-em-londres_v1017867 . 
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InterCork

EUA

As acções do InterCork III continuam a decorrer um pouco por todos 
os mercados. Em Julho, foi a vez de Londres receber uma acção inédita 
e que contou com a participação de mais de 300 pessoas (ver página 
3). Os últimos meses foram, também, marcados pelas visitas ao sector 
da cortiça e que tiveram o seu ponto alto no descortiçamento que de-
correu nesta época. Os estudos de mercado sobre a preferência do con-
sumidor nos diferentes países também já começaram a ser publicados.
Recorde-se que o InterCork III é um programa com um investimento 
de 7,8 milhões de euros e pretende reforçar a comunicação da cortiça 
em 10 mercados - EUA, França, Alemanha, Itália, China, Brasil, Espanha, 
Suécia, Dinamarca e Reino Unido – com campanhas segmentadas para 
cada público. O programa InterCork é financiado pelo Compete 2020, 
Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional. Os associados da APCOR e associações congé-
neres nos vários mercados, também intervêm no projecto apoiando-o 
financeiramente na componente privada.

Acções do InterCork III 
continuam a conquistar

Workshops sobre cortiça 
para o trade

teracção entre ambos. Foram, também, 
apresentados os aspectos emocionais 
relacionados com o momento de aber-
tura de uma garrafa e que conquistam 
sommeliers e consumidores. Estiveram 
presentes 28 pessoas representantes 
da indústria vinícola americana. 
No dia 14, Matt Stamp participou, tam-
bém, no SommChat, um fórum online 
que contou com 1,267,359 impressões 
e 235,379 visualizações e cujo resumo 
está acessível em http://keepercollec-
tion.com/sommchat/past-sommchat-
-guests-archives/712-master-somme-
lier-matt-stamp-on-natural-cork. 
Em Agosto, a cortiça também marcou 
presença na Wines&Vines Packaging 
Conference para falar sobre os últimos 
grandes avanços da indústria da cortiça. 
Mais informações podem ser visualizadas 
em http://100percentcork.org/100-cork-
-features-partners-wines-at-conference/.  

Outdoor 
nas ruas da Califórnia
Colocado na Rt. 29 em Napa Valley, a sul da Trancas 
Blvd, e virado a norte do lado este da autostrada, 
este outdoor está iluminado 24h por dia e permite 
159 mil impressões por semana. 
Outras localizações de outdoors estão a ser estu-
dadas para que a promoção da cortiça chegue a 
mais pessoas. 

“It’s Not About the Fruit” foi o nome de um 
workshop que decorreu no Somm Summit, no 
dia 09 de Julho, com a participação de Matt 
Stamp, master sommelier. Na sua apresentação 
foi abordada a história da cortiça e o papel que 
a mesma desempenha no processo de enve-
lhecimento do vinho, bem como a relação/in-
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BRASIL

CHINA

Carlos Cabral continua a 
formação sobre cortiça

Sob o tema “Sua majestade a Cortiça”, Carlos 
Cabral, enófilo e consultor de vinhos do Pão de 
Açúcar, continua a dar formação sobre as rolhas 
e o universo da cortiça. No dia 30 de Agosto, 
em São Paulo, 25 jornalistas especializados em 
vinho e gastronomia puderam assistir a uma 
palestra do embaixador da cortiça no Brasil. Foi, 
ainda, distribuído aos participantes um kit infor-
mativo sobre cortiça e um pequeno gift. 

Formação é uma das acções 
chave do mercado

A formação continua a ser uma das principais 
acções no mercado chinês. Neste sentido 
foram organizados dois workshops para a 
equipa de vendas do importador C&D Wine e 
para os seus clientes, com a participação de 
cerca de 70 pessoas. Os responsáveis da C&D 
Xiamen lembraram aos seus colaboradores 
que cada vez mais existem argumentos para 
apoiar a cortiça como o melhor vedante para o 
vinho. Os consumidores também têm sido alvo 
destas formações e, para tal, foram promovidas 
mais acções nos supermercados. Desta vez foi 
na boutique comercial OLE, em Xangai, onde 
foi criado um espaço sobre a cortiça junto às 
prateleiras de vinho, permitindo uma interac-
ção com os compradores deste néctar. 

Escultura em cortiça circula pela 
China por uma causa solidária 

Foi desenvolvida uma peça com rolhas de cor-
tiça no âmbito do programa “Cork Art Charity” 
e que circulou por várias localidades na China, 
durante a semana de 13 a 21 de Julho. 
A peça no final foi leiloada e o valor arrecadado 
foi doado a  uma fundação que apoia a educa-
ção de crianças em zonas rurais, naquele país. 
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INTERCORK

Visitas continuam a ser o 
ex-libris do InterCork

ESPANHA
Seminário sobre exportações 
de vinho
No próximo dia 8 de Novembro irá decorrer, 
em Madrid, o seminário I Wine Export. Com o 
tema “desafios e oportunidades de exportação 
do vinho: os detalhes são a chave do êxito”, o 
evento que decorre no Hotel Villa Real, em Ma-
drid, irá contar com nomes como: Mike Veseth, 
editor do blog ‘The Wine Economist’  e classifi-
cado como o ‘Melhor blog vinícola do mundo’ 
em 2015 por Gourmand International; Rebecca 
Bleibaum, perita em investigação sensorial e 
em preferência dos consumidores, tendo reali-
zado vários estudos sobre os diferentes tipos de 
vedantes para vinho; e, Dorian Tang, Directora 
Educativa da ASC, principal importadora chine-
sa de vinhos internacionais do mercado.

OUTRAS ACÇÕES 

PRÓXIMAS ACÇÕES

As visitas a Portugal  continuam a fazer parte do programa InterCork. Durante o mês de Julho, a filei-
ra da cortiça recebeu a visita de quatro representantes de importadores chineses, dez profissionais 
da comunicação do Reino Unido, sendo que seis foram da imprensa e do digital e quatro de um 
canal de televisão.  
Em Setembro, foi a vez da Dinamarca enviar a Portugal uma jornalista e duas bloggers para conhecer 
o mundo da cortiça e levar para os seus meios ligados ao design os ensinamentos recebidos.
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De acordo com os últimos resultados de um 
estudo desenvolvido na China sobre os com-
portamentos dos consumidores de vinho, 
a rolha de cortiça é o vedante preferido por 
85,3 por cento dos inquiridos. As conclusões 
mostram que a rolha de cortiça está presente 
em todos os parâmetros incluindo na cons-
ciência dos consumidores, na sua preferência 
quando adquirem vinho e na percepção dos 
benefícios para um vinho de qualidade. De 
registar que a percentagem do actual estudo 
reforçou a obtida em 2014, altura em que a 
preferência pela cortiça foi de 84 por cento.
No actual estudo destaca-se, ainda, 96,8 por 
cento dos inquiridos considera que a rolha 
de cortiça é fundamental para a qualidade 

Os vinhos vedados com rolha de cortiça são reconhecidos como sendo 
premium no off-trade (retalhistas, supermercados, etc), com as garrafas a ser 
vendidas, em média, a 7,5 libras (8,30€), mais 1,52 libra (1,69€) do que as que 
utilizam outros vedantes. Esta foi a conclusão de um estudo realizado pela 
Nielsen, no Reino Unido, após a análise de 1500 marcas vendidas naquelas 
superfícies. O estudo concluiu, ainda, que no caso dos vinhos tintos, uma gar-
rafa com rolha de cortiça natural pode ser vendida, em média, por 7,15 libras 
(7,97€), comparada com 5,26 libras (5,86€) quando está vedada com cápsulas 
de alumínio – uma diferença de 1,89 libras (2,11€). 
O valor das vendas dos vinhos vedados com rolha de cortiça mostra, ainda, 
um aumento anual de 6,1 por cento no off-trade, particularmente nos vinhos 
tintos (mais 11,3 por cento). Este dado pode motivar um maior interesse por 
parte dos retalhistas e das adegas internacionais em oferecer um vinho que 
esteja vedado com cortiça, no Reino Unido. O factor premium associado à 
cortiça, com os consumidores disponíveis para pagar um preço mais elevado 
pelos vinhos vedados com este vedante, pode significar uma oportunidade 
de maior lucro para os retalhistas.  
Esta tendência também está a ser reflectida no on-trade (restaurants, bares, 
etc). Uma outra investigação, conduzida pela CGA, desenvolvida às 50 me-
lhores marcas de vinho de mesa no Reino Unido demonstrou que o valor das 
vendas de vinho vedado com rolha de cortiça têm um crescimento anual de 
mais 17 por cento, comprado com apenas 9 por cento para os vedantes arti-
ficiais. O estudo revelou, ainda, que a média de vendas por garrafa é de mais 
5,38 libras (6€) quando o vinho tem uma rolha de cortiça.

Consumidores chineses reforçam 
a preferência pela cortiça

Rolha de cortiça 
aporta valor ao vinho

do vinho e 94,3 por cento reconhece-a como 
vedante. 
Este estudo foi conduzido pela CTR Market 
Research e teve como amostra 2152 inqui-
ridos, com idades entre os 18 e os 64 anos, 
residentes em Beijing, Shanghai, Guangzhou 
e Chengdu. 
Recorde-se que em Maio deste ano, outro 
estudo foi levado a cabo na China e analisou 
os Top 100 vinhos mais vendidos no país nos 
hipermercados, sendo que 95 dos 100 vinhos 
eram vedados com rolha de cortiça. Desta 
análise, registe-se, ainda, que os vinhos ve-
dados com cortiça são vendidos por mais 
34.16 RMB (cerca de 4,5€) do que os vinhos 
vedados com outros vedantes. 
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Os últimos dados divulgados pelo Cork 
Quality Council demonstram que as Top 100 
marcas de vinho nos EUA utilizam cada vez 
mais rolha de cortiça e que a utilização deste 
vedante permite um crescimento mais robus-
to nas vendas, do que as marcas que estão 
vedadas com vedantes artificiais. As Top 100 
marcas de vinho que a Nielsen monitoriza, 
desde 2010, demonstraram, nas últimas 4 
semanas analisadas, um aumento de 28 por 
cento comparadas com os últimos sete anos. 
A quota de mercado dos vinhos que utilizam 
cortiça cresceu 4,8 por cento, de 52,4 por cen-
to para 57,2 por cento. 
As caixas de vinho (uma caixa de 12 garrafas 
com 750ml cada) que estavam vedados com 
rolhas de cortiça tiveram um aumento de 
40 por cento, já as que recorreram a outros 
vedantes apenas aumentaram 15 por cento 
(tabela 1).

Outro dado do estudo é que os vinhos vedados com cortiça estão pre-
sentes em todos os segmentos de preço, com uma forte performance 
nos vinhos vendidos acima dos 10$ (8,40€). Os vedantes sintéticos es-
tão mais presentes nos vinhos abaixo dos 10$ (8,40€) e as cápsulas de 
alumínio no segmento 10$ a 15$ (12,70€) (gráfico 1).

O preço mediano para os vinhos vedados com cortiça das Top 100 marcas 
neste período analisado é de 14,10$ (11,94€), isto significa 3,87$ (3,28€) 
mais do que os vinhos vedados com os vedantes artificiais. A média de 
preços para os vinhos vedados com cortiça ultrapassa os vedantes artifi-
cias em 1,53$ (1,30€), mais 15 por cento (tabela 2).

O Cork Quality Council e a Nielsen estão a monitorizar as vendas de vi-
nhos por tipo de vedante das Top 100 marcas premium desde 2010. O 
estudo centra-se no vinho de mesa premium vendido em garrafas de 750 
ml e no segmento de 6$ e superior. Mais informações podem ser obtidas 
em https://www.corkqc.com/ .

4 semanas Preço Mediano Preço Médio

Rolhas de Cortiça 14,10$ 11,90$

Artificiais 10,23$ 10,37$

Variação 3,87$ 1,53$

Percentagem 37,8% 14,8%

4 semanas 17/06/2017 26/06/2010 Variação %

Rolhas de Cortiça 815.242 582.609 232.633 40%

% Quota 57,2% 52,4% 4,8% 9%

Vedantes  
artificiais

610.489 5299.754 80.735 15%

% Quota 42,8% 47,6% -4,8% -10%

Total Top 100 1.425.731 1.112.363 313.369 28%

Fonte: CQC

Fonte: CQC

Fonte: CQC

Garrafas vedadas com cortiça 
estão a aumentar nos EUA

Preços para o período até 18/06/2017 - Tabela 2Receitas por Segmento de Preço
Top 100 Marcas de Vinho Premium - Gráfico 1

Caixas de vinho por tipo de vedante - Tabela 1
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Os portugueses conhecem a cortiça (98,6 por 
cento) e preferem a rolha como o vedante para 
o seu vinho (90,3 por cento) (gráfico 1). Estas fo-
ram duas das conclusões de um estudo online 
que inquiriu 354 portugueses, maiores de 18 
anos e distribuídos um pouco por todo o país, 
com a chancela da Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto e apresentado no evento 
Cork in Science, por Mariana Serra, colaborado-
ra da APCOR, que desenvolveu o estudo. 

Dentro dos vedantes, a rolha de cortiça natural 
(92,4 por cento) e a rolha de champanhe (85,3 
por cento) demonstraram ser as mais conheci-
das (gráfico 2).

Cortiça é preferida 
pelos portugueses

Preferência pelo tipo de vedante - 
Gráfico 1

ROLHAS DE CORTIÇA
SINTÉTICOS

CÁPSULAS DE ALUMÍNIO 
INDIFERENTE

90,3% 7,7%

Rolha natural

Rolha técnica 1+1

Rolha de Champanhe

Rolha Microgranulada

Rolha aglomerada

Rolha capsulada

314 (92,4%)

290 (85,3%)

106 (31,2%)

70 (20,6%)

168 (49,4%)

115 (33,8%)

Tipo de rolha de cortiça mais 
conhecida - Gráfico 2

Percepção dos diferentes tipos de vedantes - Gráfico 3
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Moda, calçado...

Artigos desportivos

Inst. musicais

Objetos decorativos

Mat. de construção

Mobiliário

Peças de arte

Brinquedos

Bijuteria e joalharia

Cosmética ...

Outros

319 (99,1%)

115 (33%)

103 (29,5%)

312 (89,4%)

313 (89,7%)

198 (56,7%)

239 (68,5%)

152 (43,6%)

19 (5,4%)

18 (5,2%)

287 (82,2%)

Associação da cortiça a outros produtos - Gráfico 4

Qualidade

Natureza

Futuro

Cultura

Material amigável

Material nobre

Matéria-prima natural 

Material Sustentável

Não associo a nada 

Outro

217 (62,2%)

298 (85,4%)

76 (21,8%)

126 (36,1%)

232 (66,5%)

140 (40,1%)

282 (80,8%)

202 (57,9%)

4 (1,1%)

2 (0,6%)

Associação da cortiça a conceitos - Gráfico 6

Design

Características

Peça de criador

Preço

Outro

177 (51,5%)

263 (76,5%)

51 (14,8%)

17 (4,9%)

43 (12,5%)

Razões para adquirir produtos com cortiça - Gráfico 5

Quando inquiridos sobre a sua pecepção sobre as cápsulas de alumínio, 81 por cento dos portu-
gueses referiram que este vedante diminui o charme do vinho e 80 por cento referiu que a rolha de 
cortiça natural é melhor para preservar o aroma do vinho (gráfico 3). 

No que toca a outras áreas de utilização da cortiça, os portugueses associam este material à moda, 
acessórios e calçado (99,1 por cento) e à construção e decoração (89,7 por cento) (gráfico 4). 76,5 por 
cento dos inquiridos compra produtos de cortiça por causa das suas características e 85,4 por cento 
vê a cortiça como um material que vem da natureza (gráfico 5 e 6). Quando à associação da cortiça 
a produto nacional, 81 por cento dos participantes no questionário referiu esta ligação. 

Garrafas que não 
sejam vedadas com 

rolhas de cortiça 
são mais fáceis de 

armazenar

Vinhos com 
cápsula de alumínio 

não são 
tão bons

Garrafas vedadas 
com cápsula de 

alumínio diminuem 
o charme
do vinho

A cortiça natural 
preserva melhor o 

sabor do vinho

Vinhos
com vedante 

sintético ou cápsula 
de alumínio 

são mais 
baratos
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Recortes de Imprensa

In http://www.meiosepublicidade.pt/2017/09/um-premio-internacional-projecto-autopromocao-da-
omdesign-video/, 25 de Setembro de 2017

https://www.facebook.com/continenteoficial/
videos/10156120940457439/

In http://executivedigest.pt/executive-digest/
noticias/2017/07/12/startup-aplica-cortica-em-
equipamentos-de-refrigeracao/ de 12 de Julho de 2017

O packaging de autopromoção Omdesign 2016 conquistou 
vários prémios internacionais, sendo que os dois últimos 
foram o Red Dot Award e Pentawards. Este projecto, que 
pretende reflectir as preocupações ambientais da empresa, 
inspirou-se na “bolota” e foi também distinguido com o pré-
mio: Graphis Design Annual, A’ Design Award & Competition, 
Red Dot e Papies. A particularidade do mesmo é que usa dois 
materiais tipicamente portugueses: a cortiça e a madeira. Se-
gundo o director-geral da empresa, Diogo Gama Rocha, “esta 
embalagem, produzida em madeira e cortiça, sem recurso 
a derivados de petróleo, foi a forma que encontrámos para 
devolver à natureza o que diariamente retirámos da mesma 
para criar outros packagings e materiais. Convidámos todos 
aqueles que receberam este packaging a regar a bolota que 
o mesmo contém e a plantar o sobreiro quando germinar.”

O Continente lançou mais uma feira de 
vinhos. No sentido de promover a mesma, 
foi elaborado um vídeo promocional onde 
a abertura de garrafas com rolha de corti-
ça surge em vários momentos. A rolha de 
cortiça surge associada ao momento de 
consumo de vinho e de celebração. 

In https://www.thedrinksbusiness.com/2017/09/
degas-sculptures-filled-with-wine-corks/, 25 de 
Setembro de 2017

Cientistas descobriram que uma estátua do 
século XIX, do artista francês Edgar Degas, 
está cheia de rolhas de cortiça no seu inte-
rior. A descoberta foi feita no momento em 
que os cientistas estavam a utilizar o Raio-X 
em três esculturas que se encontravam no 
Fitzwilliam Museum, em Cambridge. Como 
descreve o artigo, o escultor tinha por há-
bito encher as suas obras com materiais 
diversos, e as rolhas de cortiça foram um 
deles, seguindo métodos pouco ortodo-
xos para a altura. As três esculturas: Dancer 
Bowing, Dancer With A Tambourine e Ara-
besque Over Right Leg, Left Arm In Front, 
fazem parte de uma exposição que celebra 
os 100 anos da morte do artista e tem aber-
tura para o dia 03 de Outubro. 

In, https://www.portugaltextil.com/sedacor-da-
asas-a-cortica/, 12 de Julho de 2017

Aos tecidos obtidos a partir da matéria-prima 
cortiça, que têm sido usados por diversos 
sectores, a Sedacor, empresa associada da 
APCOR, está agora a acrescentar um fio para 
vestuário e têxteis-lar, num projeto realizado 
em parceria com entidades portuguesas.
Este novo projeto, baptizado como Cork.a.Tex-
-Yarn, está a ser concretizado com a Têxteis 
Penedo, o Citeve e o LSRE-LCM e consiste na 
industrialização de um fio de algodão revesti-
do com aditivos de cortiça.
«É um produto hipoalergénico, é leve, é 
um isolante natural, térmico e acústico, é 
um produto que tem um toque único – 
as pessoas gostam muito de um design 
que lhes permita ter sensações diferen-
tes. Para além da questão sustentável 
que, é hoje fundamental para nos ajudar 
a entrar em mercados que até há pouco 
tempo eram muito complicados», expli-
cou Albertino Oliveira, director comercial 
e de marketing da Sedacor.
O fio tem suscitado o interesse do mercado, 
nomeadamente de multinacionais na área do 
retalho de moda, revelou o director comercial 
e de marketing da Sedacor, mas pode ser 
igualmente usado no desenvolvimento de 
artigos de têxteis-lar e decoração. «Se tudo 
se confirmar de acordo com o que estamos 
a pensar, juntamente com o nosso parceiro 
maior, neste caso a Têxteis Penedo, acredita-
mos que podemos ter um novo segmento 
de negócio muito importante a médio/longo 
prazo», apontou Albertino Oliveira.

A portuguesa Grõwancork é a respon-
sável pelo desenvolvimento de chassis 
isolados para equipamentos de refrigera-
ção comercial em aglomerado de cortiça 
expandida. Liderada por Filipe Guimarães, 
a startup está incubada na Amorim Cork 
Ventures e tem como ambição revolucio-
nar a indústria da refrigeração para espa-
ços comerciais.
Galerias Lafayette, Akiko, E.Leclerc, Car-
refour e Airbus estão entre os espaços e 
empresas que já utilizam a nova solução, 
pensada para ser uma alternativa ecológi-
ca aos actuais injectados com poliuretano. 
O tipo de cortiça utilizado é 100% natural 
e dispensa o investimento em moldes por 
parte do cliente, garante a Grõwancork em 
comunicado, acrescentando que o mate-
rial pode, depois, ser reciclado.
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In, http://www.construir.pt/2017/07/04/salamandra-revestida-a-cortica-vence-red-dot-design-award/, 04 de Julho de 2017

A Fogo Montanha, marca portuguesa de recuperadores de calor e sala-
mandras, foi premiada com o Red Dot Design Award 2017, na categoria 
de design de produto, através da sua mais recente salamandra a lenha, a 
Natura Cork.
A Natura Cork é uma salamandra de design português, fabricada em Por-
tugal e que utiliza a cortiça como principal revestimento, sendo a primeira 
em todo o mundo a fazê-lo, garante a empresa.
A Fogo Montanha explica ainda que, a Natura Cork é “revestida por cortiça 
com tratamento ignífugo e com elevado isolamento por forma a resistir 
à temperatura. Permite ainda canalizar o ar do exterior da habitação para 
dentro do equipamento, entre muitas outras características”.
O Red Dot Award é considerado o “óscar do design”. A Natura Cork irá es-
tar em exposição no Red Dot Design Museum, na apresentação online 
do sítio Red Dot (em red-dot.de/pd/online-exhibition) e ainda no Red 
Dot Design Yearbook 2017.

50 arquitectos de 16 países estiveram em Portugal a convite da Amorim Revestimentos, 
com o objectivo de lhes mostrar todas as qualidades da cortiça. Tratou-se da primeira 
edição do Architects@Wicanders e foi organizada com a curadoria do arquitecto Nuno 
Grande. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer, in loco, a transformação do 
material em algumas fábricas e visitar obras de nomes da arquitectura portuguesa, no-
meadamente a Casa das Artes, primeira obra pública de Eduardo Souto Moura, e o Edifício 
Burgo, umas das obras mais recentes do mesmo arquitecto. A iniciativa incluiu ainda duas 
obras de Álvaro Siza Vieira: a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, assim como a Casa 
de Chá da Boa Nova, todas com a explicação do curador.
O programa abrangeu, ainda, a visita a duas obras arquitectónicas no Porto: a Casa da 
Música, do arquitecto Rem Koolhaas, e a Fundação de Serralves, de Álvaro Siza Vieira.
Nuno Grande explicou que esta iniciativa foi muito importante a nível empresarial e cul-
tural. “A cortiça é um produto amável e mesmo em Portugal temos um mercado muito 
agressivo por parte dos revestimentos dominado por marcas estrangeiras. A partir do 
momento em que os arquitectos tomam conhecimento do produto português, a opção 
pode passar pela sua maior utilização”, refere o arquitecto. Na verdade, Nuno Grande tem 
consciência do estigma de se pensar que a cortiça ser um produto mais caro mas “se 
for confrontado com a durabilidade e se ele for mais utilizado nos projectos, então será 
mais barato”. “Bom na resposta na acústica, como isolamento térmico, na sua textura e 
capacidade tátil, situações muito importantes na arquitectura contemporânea. Portugal 
que é rico nesta matéria-prima deveria ter mais arquitectos portugueses a utilizá-la”, refere 
o arquitecto.

In http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/cortica-portuguesa-quer-cativar-
arquitetos-internacionais-215004, 30 de Setembro de 2017

A 3ª edição do Archi Summit 2017 não foi “apenas” o 
palco do único encontro de arquitectos, engenheiros e 
designers realizado em Portugal, mas também, o mote 
para a maior exposição efémera de cortiça alguma vez 
feita no mundo, um projecto que envolveu cerca de 5 
mil blocos de aglomerado expandido puro de cortiça 
100% natural, numa clara manifestação pela preserva-
ção do meio ambiente e do próprio sobreiro, a Árvore 
Nacional de Portugal.
O autor do projecto foi o gabinete de Manuel Aires 
Mateus, e os SAMI de Setúbal, co-autores da obra, que 
traçaram um objetivo ambicioso: cobrir 2 mil metros 
quadrados, precisamente a totalidade da área exterior 
do Pavilhão de Portugal, com cortiça. Esta área corres-
ponde à conhecida “pala” do Pavilhão de Portugal, uma 
obra projectada pelo galardoado Álvaro Siza Vieira para 
a Expo 98.
No total, a intervenção ultrapassa os 760 metros cúbi-
cos de cortiça, o que a torna a maior de sempre feita à 
escala mundial, e o seu fornecimento esteve a carga da 
Amorim Isolamentos. O material seleccionado para este 
projeto de grande escala – a cortiça – deveu-se à por-
tugalidade do mesmo, enquadrando-se no evento na 
perfeição, já que a sua organização é 100% portugue-
sa (embora acolha visitantes de várias nacionalidades) 
e decorre num edifício projetado por um dos maiores 
arquitectos portugueses.

In http://www.e-cultura.sapo.pt/evento/5957
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As exportações portuguesas de cortiça atin-
giram, até Agosto, um aumento de quatro por 
cento face a 2016, o que significou um cresci-
mento de 27,8 milhões de euros, de 645 milhões 
de euros para 673 milhões de euros (gráfico 1).
Este crescimento acompanhou a tendência na-
cional cujas exportações de bens aumentaram 
14,3 por cento, no mesmo período. 
Todos os produtos de cortiça contribuíram para 
este aumento, nos dados apurados para o 1º se-
mestre, sendo que as rolhas de cortiça aumen-
taram 3,4 por cento e os materiais de constru-
ção, 2,5 por cento (tabela 1). 

Exportações de cortiça por produto - Tabela 1

A França mantém a liderança no ranking dos países importadores da cortiça portuguesa, com um aumento de 4,8 por cento face ao mesmo período 
do ano passado, sendo que os EUA estão na segunda posição mas com uma diminuição das exportações no primeiro semestre do ano. Espanha e 
Itália continuam a aumentar a importação de cortiça, ocupando o 3º e 4º lugar respectivamente, e com um crescimento de 10,7 por cento e de 4,9 
por cento (tabela 2).

Exportações de cortiça crescem 4%

Fonte INE

Exportações de cortiça por principais países de destino - Tabela 2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var 
2016/2015

2016 - 1º 
semestre

2017 - 1º 
semestre

Var 
2017/2016

TOTAL 817.035 835.816 833.695 842.494 899.269 936.379 4% TOTAL 506.573 523.215 3,3%

EUA 126.453 138.846 140.996 152.121 177.818 167.238 -6% França 100.892 105.746 4,8%

França 162.396 160.258 161.368 158.776 162.589 178.484 10% EUA 99.857 92.251 -7,6%

Espanha 95.144 91.122 90.489 99.222 100.724 112.671 12% Itália 52.172 54.705 4,9%

Itália 82.272 78.697 80.998 83.394 87.111 95.366 9% Espanha 61.057 67.579 10,7%

Alemanha 78.367 77.591 73.437 68.412 72.120 75.010 4% Alemanha 42.203 40.235 -4,7%

Reino Unido 18.477 22.660 24.181 27.851 31.514 28.983 -8% Reino Unido 13.680 14.592 6,7%

Rússia 31.783 42.039 36.950 31.758 29.775 27.680 -7% Chile 11.497 11.739 2,1%

Chile 21.262 20.017 20.407 22.679 23.579 25.815 9% China 11.404 12.402 8,8%

China 26.571 22.938 17.952 19.841 21.597 26.146 21% Rússia 13.600 15.019 10,4%

Argentina 16.055 16.867 16.902 15.787 18.136 16.048 -12% México 9.770 10.561 8,1%

México 11.000 15.019 12.817 12.841 15.646 18.001 15% Argentina 7.833 8.222 5,0%

Suíça 12.442 11.753 13.675 12.410 13.339 13.384 0% Suíça 7.255 7.907 9,0%

Austrália 11.893 12.188 11.014 10.476 12.717 13.621 7% Países Baixos 4.263 5.811 36,3%

África do Sul 9.333 9.518 9.271 8.518 10.436 7.483 -28% Austrália 6.326 8.215 29,9%

Canadá 11.365 11.530 10.270 8.935 9.800 9.897 1% Áustria 4.519 4.851 7,3%

Bélgica 6.941 7.325 8.353 8.526 9.109 8.780 -4% Bélgica 4.142 4.302 3,9%

Polónia 6.200 6.091 6.239 7.223 8.164 7.044 -14% Canadá 5.172 4.744 -8,3%

Países Baixos 7.456 6.196 6.452 7.072 8.022 8.973 12% Dinamarca 3.252 3.070 -5,6%

Japão 6.999 7.136 7.368 7.637 6.752 6.844 1% Polónia 3.673 3.782 3,0%

Áustria 7.593 7.921 7.660 6.342 6.731 7.920 18% Japão 3.341 3.528 5,6%

Outros 67.032 70.105 76.898 72.675 73.588 80.991 10% Outros 40.297 54.515 35,3%

855.388  468.700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var 
2016/2015

2016 - 1º 
semestre

2017 - 1º 
semestre

Var 
2017/2016

TOTAL 817.035 835.816 833.695 842.494 899.269 936.379 4,1% TOTAL 506.573 523.215 3,3%

Rolhas 569.815 568.254 570.528 589.828 644.366 675.292 4,8% Rolhas 370.354 382.901 3,4%

Mat. construção 215.652 235.354 231.070 221.182 228.031 237.225 4,0% Mat. construção 124.706 127.762 2,5%

Matérias-primas 23.377 23.079 20.896 17.597 12.621 7.443 -41,0% Matérias-primas 4.896 5.303 8,3%

Outras obras 8.191 9.130 11.201 13.886 14.251 16.419 15,2% Outras obras 6.615 7.248 9,6%
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O edifício da Associação Empre-
sarial de Paços de Ferreira (AEPF) 
conta com uma área de exposição 
de mais de 12 mil m2 e apostou na 
cortiça como o elemento que domi-
na todo o espaço. O parque da AEPF 
apresenta-se como o local ideal para 
a realização de eventos em áreas 
muito diversas, quer sejam empresa-
riais, comerciais, culturais ou sociais. 
Localizado a poucos quilómetros 
da cidade do Porto e no coração 
do Vale do Sousa, o Parque Capital 
do Móvel assume-se como o ponto 
nevrálgico do Nordeste Peninsular, e 
dispõe de três pavilhões, auditório, 
salas de reunião, salas de formação 
e até balneários. Esta infra-estrutura, 
totalmente revestida a cortiça, pode 
receber um evento que reúna até 40 
mil pessoas.

Edifício 
da AEPF 
em cortiça

Cortiça na 5ª Avenida em Nova Iorque
A montra da renovada loja de 
moda Saks Fifth Avenue apresen-
tou a Lisbon Collection, do famo-
so atelier de design e arquitectura 
Eugene Stoltzfus Furniture Design, 
e que tem como particularidade a 
utilização da cortiça como o ma-
terial principal. Esta nova coleção 
de mesas, bancos e outros objec-
tos combinam a cortiça com aço. 
“Excelente estética e materiais 
autênticos” foram as palavras usa-
das por Raylin Diaz, o Director de 
Vitrinismo da Saks Fifth Avenue, 
para descrever as qualidades dos 
materiais utilizados. A montra 
esteve em exibição durante 3 se-
manas na Saks Fifth Avenue, no 
cruzamento entre a 49th Street e 
5th Avenue.
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Land Rover 
do Cincork 
é vice-campeão 
nacional
Decorreu no passado dia 7 de Julho, no Mu-
seu do Automóvel, em Vila Nova de Famalicão, 
a Final Nacional do Land Rover 4x4 in Schools 
2017, na qual a equipa Cincork Next, em repre-
sentação do Centro de Formação Profissional da 
Industria de Cortiça (Cincork) e do Centro Tec-
nológico da Cortiça (Ctcor), obteve o segundo 
lugar absoluto, entre as 17 equipas presentes de 
diferentes escolas do país.
Os “jovens engenheiros” foram, ainda, premia-
dos com o “1º Lugar – Equipa Rookie” (entre 12 

Cortiça na Viagem Medieval 
de Santa Maria da Feira
Pelo 6.º ano consecutivo, o Museu de Santa 
Maria de Lamas marcou presença na Viagem 
Medieval em Terra de Santa Maria, promovendo 
e dinamizando a área temática “Pequenos Artis-
tas” que este ano foi dedicada ao reinado de D. 
Afonso IV, “O Bravo”.
Proporcionando ao participante uma sensibili-
zação para a arte deste período, suas utilizações 
e diversidade temática, o Serviço Educativo do 
Museu promoveu oficinas de expressão plásti-
ca, especialmente dirigidas a crianças e famílias, 
nas quais os participantes transformaram-se em 
verdadeiros artistas e criaram acessórios me-
dievais - espadas, escudos, coroas, grinaldas ou 
jóias em cortiça. 
Paralelamente, esteve patente durante todo o 
período da Viagem Medieval uma exposição 
táctil: “Arte Medieval”. Um núcleo expositivo que 
integrou réplicas, em aglomerado de cortiça e 
de escala elevada, de três esculturas de crono-
logia medieval expostas e integradas no espó-
lio de arte sacra do Museu de Santa Maria de 
Lamas. Visualmente ou através do toque, todos 
foram convidados a contemplar os volumes e as 

linhas destes exemplos que marcaram a arte e o 
culto medieval na Península Ibérica e na Europa, 
através das esculturas de “Nossa Senhora do “O” , 
do “Santo Antão”, do “Calvário” e da “Anunciação 
do Senhor”.
Esta exposição culminou com a apresentação 
de uma réplica do Castelo de Santa Maria da 
Feira - também modelada em aglomerado de 
cortiça - onde funcionou a loja na qual o visi-
tante pode apreciar e adquirir uma linha de ob-
jectos em cortiça, especificamente associados 
à temática da Viagem Medieval e totalmente 
idealizados e manufacturados no Museu.

equipas que participaram pela primeira vez nes-
ta competição) e o “Prémio Pista: Mais rápido”.
A proposta de Land Rover do Cincork Next con-
sidera um carro cuja carroçaria é feita em corti-
ça. A equipa é constituída por um formador e 
seis jovens a frequentar o curso de Aprendiza-
gem de Técnico/a de Manutenção Industrial de 
Metalurgia e Metalomecânica.  
O 4x4 in Schools é um desafio multi-disciplinar 
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, a equipa definiu 
como fundamental o uso da matéria-prima cor-
tiça e outros materiais reciclados e, também, a 
utilização de tecnologias disponíveis no Fablab 
do Cincork para a concretização das ideias (con-
cepção gráfica e design, maquinação, serralha-
ria, impressão 3D, gravação e corte a laser). 
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ASSOCIADOS

“Cortiça é uma paixão, 
mas sobretudo é amor”
Em 1995, mais precisamente a 16 de Agosto, 
Valdemar Albergaria e Sá fabrica a primeira rolha 
de cortiça natural na fábrica que abre em nome 
individual. Data marcante para a história da em-
presa por ser, simultaneamente, a data de aniver-
sário do empresário. “É, de facto, um dia que ja-
mais se apagará da minha memória, por todos os 
motivos. Num pequeno anexo da casa daqueles 
que acabavam de se tornar meus sogros, dei um 
grande passo na minha vida e logo no dia em 
que completava 27 anos”, recorda o empresário. 
Mas a ligação com a cortiça já vinha de tenra ida-
de. É de família de outros empresários do sector 
e, após uma passagem pela escola – frequentou 
o Colégio dos Carvalhos -, quando completou 15 

Valdemar Sá, administrador da Valdemar Sá, Cortiças, Lda.

ção da estabilização da cortiça no frio. Grandes 
câmaras de ar frio recebem paletes de cortiça 
para estabilizar antes de serem traçadas. “Este 
método controla a evolução dos fungos e bolo-
res, é benéfico para a cortiça, mas também para 
a saúde dos trabalhadores”, explica o empresário 
que refere com satisfação que outras empresas 
do sector também seguiram este método. Para 
reforçar os parâmetros de qualidade, a Valdemar 
Sá, Cortiças, Lda. é certificada pelo Systecode (sis-
tema de acreditação das empresas mediante o 
Código Internacional das Práticas Rolheiras) des-
de 2001 e, em 2014, passaram para a certificação 
Premium. “É uma certificação que permitiu uma 
melhoria generalizada no sector, em todas as fa-
ses do processo, e isto é salutar para todos”, afir-
ma o administrador. 
No sentido da melhoria continua, o empresário 
acredita que ainda há duas áreas que poderiam 
ser alvo de mais investigação. “Ainda não temos 
uma máquina capaz de extrair a cortiça da árvo-

Valdemar Sá seguiu as pegadas do avó, na fotografia

o crescimento anual ao nível do volume de ne-
gócios foi moderado, altura em que tentaram a 
sorte na exportação para Espanha e França, mas 
rapidamente perceberam que o mercado nacio-
nal deveria ser o foco, até que entre 2010 e 2013 
atingiram a barreira dos 10 milhões de euros por 
ano. “Decidimos apostar em fazer mais e melho-
res rolhas naturais e estabelecer parcerias com 
empresas de cariz exportador”, refere Valdemar 
Sá. E continua: “não tínhamos estrutura para con-
tinuar a exportar, é preciso ter em conta muitos 
factores, mas podíamos investir no nosso produ-
to, investir em processos mais rigorosos e obter 
rolhas com mais qualidade”, explica o empresário. 
Deste modo, atingiu em 2015, o volume de fac-

turação de 13 milhões de euros/ano, com uma 
produção anual de rolhas a rondar as 90 milhões 
de unidades. Contam, neste momento, com uma 
empresa parceira com um forte cariz exportador, 
principalmente para o mercado dos EUA e África 
do Sul, mais duas que também exportam e, ain-
da, uma dúzia de outras empresas mais residuais. 
Para ajudar na produção, aos 55 trabalhadores 
que estão na Valdemar Sá, Cortiças Lda. junta-se 
três empresas prestadoras de serviços apenas de 
brocagem, já que todo o restante processo é rea-
lizado na unidade de Paços de Brandão.

Inovação e Qualidade

Valdemar Sá diz que trabalhar neste sector é uma 
paixão, mas mais do que isso é o amor que o faz 
estar sempre atento à indústria, a ser persistente 
e a inovar. “No fundo é estar sempre com uma 
visão para o sector e não conseguir parar de pen-
sar naquilo que posso fazer para o servir. Até a 
dormir …” confessa o empresário. Foi este olhar 
atento que levou a empresa a lançar a inova-

Estabilização a frio foi a grande inovação da empresa

anos, o pai, Jorge Pinto de Sá, fez-lhe uma per-
gunta que mudou a sua vida: “queres continuar 
a estudar ou ir trabalhar para a indústria da cor-
tiça?” A escolha foi imediata e Valdemar Sá nem 
pensou duas vezes. Começou, então, a trabalhar 
na empresa do pai e dos tios. Passou por todas 
as etapas dentro da fábrica: começou a traçar a 
cortiça, a cozer e a rabanear, a brocar e a esco-
lher. E com 20 anos tornou-se encarregado geral 
da produção. Também nesta altura, o empresário 
recorda o facto de ir para o montado comprar a 
cortiça. “Foi muito importante para mim conhe-
cer todas as etapas dentro de uma empresa”, re-
gista. Talvez este facto tenha ajudado a lançar-se 
no negócio próprio. No início contava com a aju-
da da esposa, Isabel Sá (tal como hoje também 
sócia-gerente da empresa), e de mais familiares, 
mas rapidamente percebeu que a empresa es-
tava a crescer e, em 2001, avançou para a Zona 
Industrial do Pousado, em Paços de Brandão, 
local onde se encontra até hoje. Nesta altura, a 
mão-de-obra também aumentou e passou a 
contar com 12 colaboradores. Entre 2001 e 2010, 

re e ao nível da broca automática também pre-
cisamos de uma máquina mais inteligente que 
consiga escolher a cortiça de um traço e fazer as 
melhores rolhas”, alerta. Esta preocupação assen-
ta, sobretudo, no facto de, a longo prazo, a mão-
-de-obra especializada poder escassear e, deste 
modo, ser possível colmatar a necessidade. 
Ao nível do trabalho da APCOR, o empresário real-
ça os sucessivos projetos de comunicação que a 
associação tem desenvolvido: “divulgar a cortiça 
nos mercados e junto dos consumidores é algo 
muito importante”; aliado a isto considera que “as 
garrafas de vinho deveriam fazer referência ao tipo 
de vedante que utilizam, é um passo que ainda 
deveríamos dar.” O programa Formação PME foi 
outros dos projectos que já usufruíram (vão já na 
terceira participação), sendo que a consultoria e 
formação, em diferentes áreas, são duas ferramen-
tas fundamentais que o empresário destaca.
Quanto ao futuro, Valdemar Sá deseja que a sua 
filha, aluna no curso de Gestão de Empresas, pos-
sa seguir os seus passos e dê continuidade a este 
projecto que abraçou.
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A floresta nacional: 
velhos problemas, novas discussões.
Numa altura em que a discussão do ordenamento e gestão do 
território florestal nacional está de novo em ordem do dia mas, infe-
lizmente, pelas piores razões, os fogos florestais à escala nacional, já 
tinha sido lembrado por nós (Notícias Apcor 79, 2015, Quercus suber: 
árvore regional, árvore nacional) que, em finais do século XIX, estas 
preocupações já existiam e configuravam preocupação social e po-
lítica em Portugal. 

Durante a sessão parlamentar de 28 de Abril de 1887, o então depu-
tado Oliveira Martins fazia o apelo à necessidade da reestruturação 
de todo o território rural nacional. Afirmava que estava na altura de 
agir, sendo necessário “implantar homens e implantar árvores”. Du-
rante a sessão é por ele apresentado um projeto de lei onde relem-
bra a evolução das legislações florestais ao longo de vários séculos, 
fazendo uma analogia do seu presente, com o cuidado que era tido 
na ordenação e tratamento da população florestal portuguesa. Para 
o efeito destaca o “Livro vermelho” de D. Afonso V, a reforma das “Or-
denações” introduzidas por D. Manuel I, o “Regimento” de D. Duarte 
e alguma legislação aplicada durante os reinados de D. João IV e D. 
Pedro II.  

Queremos apenas, com o relembrar desta sessão parlamentar real-
çar que, os atuais problemas na configuração das estratégias de or-
denação das florestas e do mundo rural em geral, tem-se tornado, 
ao longo dos séculos, num velho tema, cuja urgência do presente 
configura em si mesma uma necessidade de solução integrada no 
domínio social e político.   

Fontes:
Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa. Lisboa: Imprensa 
Nacional.

ICNF (2013). IFN6 – Áreas dos usos do solo e das espécies florestais de Portugal conti-
nental. Resultados preliminares. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
Lisboa.

SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça nos debates parlamentares da 
nação portuguesa (1839-1899). Tese de Mestrado em História Contemporânea. Porto: 
Faculdade de Letras.

Nuno Silva 
nunohistoria@gmail.com

A Floresta representa a maior parcela da área do território nacional. 
Segundo os Resultados Preliminares do estudo sobre as Áreas dos 
usos do solo e das espécies florestais de Portugal continental, desen-
volvido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
em Portugal continental para o ano de 2010 os resultados são os 
seguintes: “o uso florestal do solo representa o uso dominante em Por-
tugal continental, ocupando 35% do território. Esta percentagem de 
uso florestal coloca Portugal na média dos 27 países da União Europeia 
(37,6%, SOEF, 20111). Note-se que as áreas de uso florestal incluem as 
superfícies arborizadas (correspondente aos designados povoamentos 
florestais) e as superfícies temporariamente desarborizadas (superfícies 
ardidas, cortadas e em regeneração), para as quais se prevê a recupera-
rão do seu coberto arbóreo no curto prazo”. Segundo o mesmo estu-
do, as restantes ocupações distribuem-se da seguinte forma: Agri-
cultura 24%, Matos e Pastagens 32%, Urbano 5%, Águas Interiores 
2% e Improdutivos 2%. Para o desenvolvimento do denominado 
bem comum são necessárias soluções urgentes para que a vida das 
florestas se mantenha viva e organizada e para que as vidas huma-
nas se mantenham vivas a organizá-las. 
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Aveiro
Cortiça na ciência
“Cork in Science and Applications” foi o 
tema que reuniu durante dois dias, 7 e 8 de 
Setembro, diversos investigadores nacio-
nais e internacionais, na Universidade de 
Aveiro, para discutir sobre o tema da cor-
tiça na ciência e suas aplicações. A APCOR 
assegurou a presença com Maria Serra, do 
departamento de comunicação da APCOR, 
que apresentou um estudo sobre “O que 
os portugueses sabem sobre a cortiça.” 
Esta conferência surge no seguimento das 
primeiras “Jornadas Cientificas da Cortiça 
e suas Aplicações” realizadas no Porto, em 
Outubro de 2014, e pretendeu ser um fó-
rum de discussão de ideias e geração de 
contactos entre a indústria da cortiça e a 
academia, na busca da promoção de novas 
aplicações para o material de excelência 
nacional. Mais informações podem ser en-
contradas no sítio http://corkscience.cf . 

Évora
Cortiça na Economia Circular
A convite do Ministério do Ambiente, o 
presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 

esteve presente num evento que decorreu 
a 25 de Setembro, em Évora, e que visou 
a apresentação do Plano de Acção para a 
Economia Circular em Portugal. O dirigen-
te associativo realizou uma apresentação 
onde demonstrou como a cortiça e a fileira 
da cortiça podem responder plenamente a 
este desafio lançado pelo ministério.

São João da Madeira
Internacionalização na cortiça
“Inovar e Empreender na Indústria / O ca-
minho do Futuro” foi o mote do primeiro 
encontro realizado pela The Network , e 
que decorreu no passado dia 26 de Se-
tembro, na Oliva Creative Factory, em 
São João da Madeira.

Assente em três pilares: networking, pro-
ximidade e util idade; o evento permitiu 
gerar oportunidades de negócio a em-
presas, empresários e empreendedores 
junto de líderes económicos nacionais. 
A cortiça esteve presente numa das ses-
sões com o tema “Internacionalização 
e inovação no sector da cortiça”, com o 
testemunho do director-geral da APCOR, 
Joaquim Lima. 

Ponte de Sor
Montado de sobro em análise
“Montado de Sobro, sistema de uso múlti-
plo” foi o título do colóquio promovido em 
Ponte de Sor, no âmbito da Feira Agroflo-
restal, que decorreu de 7 a 9 de Julho. Pelo 
quinto ano consecutivo, a Associação dos 
Produtores Agro-florestais da Região de 
Ponte de Sor (AFLOSOR) realiza a iniciativa 
com o apoio do Município de Ponte de Sor 
e que tem como objectivo divulgar e pro-
mover a região, os seus produtos regionais 
e a sua cultura. Para falar sobre o sector da 
cortiça, esteve presente o director-geral da 
APCOR, Joaquim Lima. 

Santa Maria de Lamas
APCOR reúne com sindicatos
No mês de Julho, a APCOR reuniu com os 
diferentes sindicatos do sector da cortiça 
no sentido de actualizar os aspectos ineren-
tes aos Contratos Colectivos de Trabalho do 
pessoal fabril e de escritórios. Uma vez mais 
o sector estabeleceu novos contratos co-
lectivos de trabalho que agora serão leva-
dos a publicar nos serviços do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Porto
Mais estatísticas sobre a floresta
No dia 19 de Julho, o director-geral da AP-
COR, Joaquim Lima, participou num grupo 
de trabalho no Instituto Nacional da Esta-
tística (INE) sobre o tema “florestas”. Que 
estatísticas precisamos da floresta? Como 
melhorar os dados existentes? foram algu-
mas das questões abordadas.

A APCOR esteve em…
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Lo sapevi che..?

Follow us on:
#iostocolsughero
www.ilsughero.org

• Il sughero è 100% naturale, ecosostenibile e riciclabile

• La foresta delle querce da sughero, essendo una significativa riserva di biodiversità, rappresenta uno dei 35 hotspot 
mondiali salvaguardati  

• Grazie alle caratteristiche del tappo di sughero, l’essenza e l’aroma del vino si preservano al meglio

• Il tappo di sughero viene direttamente associato al vino di alta qualità dall’86% dei consumatori in Italia                          
e dall’80% a livello globale

• Più di 12 miliardi di bottiglie l’anno sono chiuse con tappi di sughero


