
As exportações portuguesas de cortiça 
continuam a aumentar. Em 2017 
atingiram um novo máximo histórico 
com valores a ultrapassar os 986 
milhões de euros. As rolhas de cortiça, 
o produto-chave do sector, asseguram 
mais de 70 por cento deste valor.   
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Exportações de cortiça atingem 
máximo histórico

Os órgãos sociais para o próximo 
triénio foram eleitos no mês de Março. 
A direcção continuará a ser presidida 
por João Rui Ferreira que prometeu dar 
continuidade às acções de valorização da 
imagem da cortiça e ter um olhar atento 
sobre a floresta.

| p. 12

Direcção da APCOR reeleita

Miguel Freitas conheceu durante um dia várias 
unidades industriais no concelho da Feira. 
Nesta visita assumiu o compromisso de apoiar 
a associação no projecto de plantação de 
sobreiros em todo o país.

| p. 15

Secretário de Estado das 
florestas visitou o sector

| p. 3

Sobreiro 
é a árvore europeia do ano
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EDITORIAL

APCOR com novos Órgãos Sociais
Suportar o sucesso alcançado nos últimos anos e responder à preferência de milhões 
de consumidores em todo o mundo, bem como todas as oportunidades que se têm 
aberto para a cortiça nos mais diversos sectores é o grande desafio, e desafio de enorme 
responsabilidade, que se coloca a esta direcção para o próximo triénio. A motivação é 
grande e vamos dar continuidade às acções de valorização da imagem da cortiça a nível 
mundial, bem como apoiar a modernização e capacitação das empresas para dar resposta 
nas mais diversas áreas de actuação. 

O sector da cortiça está a viver um período de grande expansão e de reconhecimento 
internacional, mostrando claramente ser a preferência da larga maioria dos produtores de 
vinho em todo o mundo. Preferência esta que se materializa em aumentos médios anuais 
das exportações na ordem dos 4,5%, durante os últimos 9 anos.

Tendo por base este quadro de crescimento, a Direcção definiu um outro eixo fundamental 
de intervenção – a floresta. A estratégia futura da indústria deve passar a ter um olhar 
atento sobre o montado de sobro. Não basta saber de cortiça, há que saber do sobreiro, 
sendo chegado o momento de a indústria assumir um compromisso efectivo com o 
desenvolvimento do mundo florestal. Mais floresta e mais e melhor cortiça, deve ser o lema 
assumido pelos agentes da fileira da cortiça para os próximos anos, sendo que a APCOR deve 
ter um papel activo nessa missão. Através da rede associativa existente, nomeadamente 
com a FILCORK, deve haver um novo compromisso que garanta a aposta no adensamento 
das actuais áreas de sobreiro, na plantação de novas áreas de montado e na consideração 
de novas geografias, não esquecendo a melhoria e implementação de boas prácticas de 
gestão e a melhoria dos apoios financeiros do Estado.

O último grande eixo de intervenção no próximo triénio da APCOR terá como foco a vida das 
empresas associadas. No contexto de desafios constantes, de mutações tecnológicas cada 
vez mais complexas, da necessidade de implementação de novas ferramentas de gestão, 
no fundo da necessidade constante de gerir conhecimento, a APCOR pretende reunir as 
condições que permitam o desenvolvimento das empresas do sector. Em especial junto 
das empresas de menor dimensão, serão dinamizados serviços específicos e disponibilizada 
informação que os habilitarão com ferramentas de gestão importantes.     

É com enorme responsabilidade e sentido de missão que assumo mais um mandato na 
APCOR. Quer com os novos elementos, quer com os que renovam a participação, é uma 
honra e privilégio tê-los a meu lado. Uma palavra de forte agradecimento a todos os que me 
acompanharam nos últimos três anos, em particular aos que integraram a Direcção. 

João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR 
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

InterWine 18 a 20 de Maio China www.interwine.org/en/

London 
International 
Wine Fair

21 a 23 de Maio Reino Unido www.londonwinefair.com

TopWine 21 a 23 de Maio China www.topwinechina.com

VinExpo Hong 
Kong

29 a 31 de Maio China www.vinexpohongkong.com/

Good 
Food and 
Wineshow

01 a 03 de Junho Austrália goodfoodshow.com.au

IWE China 28 a 30 de Junho China www.yfzlw.com/en/

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

Interior 
Lifestyle

30 de Maio a 
1 de Junho Japão www.interior-lifestyle.com/

SIMA 31 de Maio a 03 de 
Junho Espanha https://simaexpo.com/

PCBC 27 a 28 de Junho EUA www.pcbc.com/

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

FICOR 24 a 27 de Maio Coruche http://www.ficor.com.pt/
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Sobreiro Assobiador eleito 
a árvore europeia do ano

O vencedor do concurso “European Tree of 
the Year” de 2018 foi o sobreiro português que 
está em Águas de Moura, Palmela, com 26.606 
votos.
O concurso decorreu no sítio do evento em 
www.treeoftheyear.org, durante o mês de Fe-
vereiro, e os visitantes foram convidados a es-
colher três árvores aquando da sua votação. O 
sobreiro foi o claro vencedor, seguido pelos “Ul-
meiros ancestrais de Cabeza Buey” (22.332 vo-
tos), de Espanha, e pelo “Ancião das Florestas de 
Belgorod” (21.884 votos), da Federação Russa. 
Foram 13 as árvores a concurso, espalhadas um 
pouco por toda a Europa, e foram mais de 200 
mil os votos emitidos no período da votação. 
O Assobiador deve o nome ao som originado 

Sobreiro Assobiador, Portugal — Fotografia: UNAC

pelas inúmeras aves que pousam nos seus ra-
mos. Plantado em 1783, este sobreiro já foi des-
cortiçado mais de vinte vezes. Com 235 anos, o 
Assobiador está classificado como “Árvore de 
Interesse Público” desde 1988. 
O secretário-geral da União da Floresta Mediter-
rânica (UNAC), Nuno Calado, que recebeu o pré-
mio em nome do Sobreiro Assobiador, referiu: 
“estamos extremamente felizes em trazer reco-
nhecimento a Portugal, através do concurso “Eu-
ropean Tree of the Year”. Este sobreiro representa 
uma enorme contribuição para a biodiversidade 
e os serviços dos ecossistemas, a luta contra as 
alterações climáticas, além da contribuição para 
a economia portuguesa.” Afirmou, ainda, que 
“o futuro dos sobreiros e dos Montados depen-

de dos produtores agroflorestais, da escolha do 
consumidor por vinhos com rolhas de cortiça e 
de políticas públicas que possam promover ele-
vados níveis de biodiversidade e atividades eco-
nómicas sustentáveis”.
A cerimónia de entrega de prémios foi organiza-
da pelo eurodeputado Pavel POC, vice-presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente, Saúde Pública 
e Segurança Alimentar no Parlamento Europeu e 
apoiante de longa data da iniciativa “European 
Tree of the Year”. A cerimónia foi moderada por 
Natalie Pauwels e Ladislav Miko, membros da 
Comissão Europeia, e contou com a presença es-
pecial de Daniel Calleja Crespo, director-geral do 
Meio Ambiente, e Janez Potočnik, ex-comissário 
europeu para o Meio Ambiente.
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InterCork
FRANÇA

Cortiça na ViniSud

A cortiça esteve presente na ViniSud, uma feira 
de vinhos que decorreu de 18 a 20 de Feverei-
ro, em Montpelier, França. Esta presença, para 
além de contar com a monumental escultura 
de cortiça em formato de árvore, foi assegu-
rada por uma iniciativa de recolha de rolhas e 
reciclagem que reverteu a favor da France Can-
cer. Foram distribuídas 40 caixas para recicla-
gem e recolhidas 550kg de rolhas de cortiça.

  
Durante o evento decorreu, ainda, 
uma conferência com o tema “Neu-
roenologia” e que contou com a 
presença dos dois embaixadores da 
cortiça no mercado: Philippe Faure-
-Brac, melhor sommelier do mun-
do, e Gabriel Lepousez, doutor em 
neurociências do Institut Pasteur. 
No endereço https://www.youtube.
com/watch?v=njpJHMAPeT0&t=4s, 
Philippe Faure-Brac fala do seu tra-
balho como sommelier e refere a sua 
preferência pela cortiça. Este seminá-
rio contou com a participação de 93 
profissionais.
Um workshop sobre “Defeitos no vi-
nho”, que contou com 53 participações, 
foi outra das iniciativas promovidas.
É possível visualizar no endereço do 
facebook da campanha em https://
www.facebook.com/planeteliege/vi-
deos/2096525873721504/ um vídeo 
resumo da participação no evento.
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ALEMANHA

Cortiça na Domotex

Sustentável, natural, versátil: existem muitas 
boas razões para escolher o piso de cortiça. De 
12 a 15 de Janeiro, a cortiça esteve presente na 
Domotex, em Hannover, a maior feira de revesti-
mentos e pavimentos. A passagem por este cer-
tame teve como objectivo informar os consumi-
dores sobre as vantagens da cortiça enquanto 
material de construção. Num recente estudo 
desenvolvido no mercado alemão, 81 por cento 
dos inquiridos referiram que “gostam da cortiça” 
e 70 por cento associam-na a um material único 
para revestimentos e pavimentos. 

Para falar destas características, foi promovida 
uma conferência de imprensa que contou com 
a presença de Eva Brenner, licenciada em Enge-
nharia, moderadora do conhecido programa 
televisivo “Zuhause im Glück”, passado na RTL 2 

Cortiça no Unified Wine Y 
Grape Symposium

EUA

A cortiça esteve presente no Unified Wine Y 
Grape Symposium, um dos maiores eventos do 
sector vinícola nos EUA, que decorreu de 24 a 
25 de Janeiro, em Sacramento. Através de um 
balcão informativo foi possível transmitir as 
mensagens da cortiça quer com folhetos, quer 
através da visualização de vídeos. 

Cortiça no 
Sevenfifty 

A cortiça esteve presente 
no evento Sevenfifty que 
teve lugar em São Fran-
cisco, no dia 21 de Feve-
reiro. O seminário contou 
com a presença de 33 
representantes do reta-
lho e restaurantes ameri-
canos. Os oradores con-
vidados pertencem às 
caves de vinho que têm 
assumido uma posição 
em prol da cortiça, como 
Maggie Kruse da Jordan 
Winery, Richie Allen, da 
Rombauer Vineyards e 
Tim Bell, da Dry Creek Vi-
neyard. Esteve, ainda, na 
mesa John Gillespie, da 
Wine Opinions, que fez 
uma apresentação sobre 
dados e estudos relacio-
nados com o consumidor 
e o trade. 

e designer de interiores. Eva é a embaixadora da cortiça no mercado alemão e  tem estado presente 
em várias actividades para promover a cortiça como material de construção. Pode visualizar alguns 
vídeos e trabalhos realizados com a designer em http://schoenerlebenmitkork.de/eva-brenner/ .
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INTERCORK

Cortiça celebrou o 
novo ano chinês

Cortiça promovida na 
Embaixada de Portugal 

A cortiça associou-se ao vinho para a promoção de dois 
produtos de excelência na Embaixada de Portugal, em Bei-
jing, no dia 24 de Março. Estiveram presentes 70 personali-
dades do mundo do vinho, como sommeliers, bem como 
jornalistas e líderes de opiniao chineses, que provaram vi-
nhos portugueses vedados com rolha de cortiça.

REINO UNIDO

Experiência sensorial com cortiça 
eleita pela Drinks Business 

“The Grand Cork Experiment” foi eleita pela Drinks Business 
como uma das cinco experiências sensoriais mais interessantes 
realizadas em 2017. No endereço https://www.thedrinksbusi-
ness.com/2018/01/top-5-multi-sensory-drinks-experiences/5/ 
pode visualizar as experiências que ficaram no Top 5. 

Registe-se que esta iniciativa levou a Londres, ao Soho, uma ex-
periência 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. Esta 
iniciativa foi promovida pela reconhecida dupla dos “arquitectos 
multi-sensoriais Bompas & Parr” e pelo professor Charles Spence, 
do Oxford University’s Crossmodal Research Laboratory. O even-
to decorreu de 27 a 29 de Julho, e contou com a participação de 
mais de 300 pessoas, como consumidores londrinos, jornalistas 
e líderes de opinião.

CHINA

A cortiça esteve presente 
na ProWine Shanghai com 
um stand para promover 
a cortiça junto dos visitan-
tes. Foi possivel interagir 
com mais de 800 pessoas. 
Mais de 160 visitantes par-
ticiparam em actividades 
desenvolvidas no WeChat. 
Ainda neste evento, Sher-
ry Weng, embaixadora da 
cortiça no mercado, foi a 
oradora de um seminário 
que contou com mais de 
60 pessoas.
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VISITAS

Cinco jornalistas visitam o sector

OUTRAS ACÇÕES 

Líderes de opinião dão testemunho 
sobre a Cortiça

A recolha de testemunhos de líderes de opinião um pouco por todo o mun-
do tem sido uma acção que marca o InterCork – Promoção Internacional 
da Cortiça.  Do Chile a Itália, passando pelos EUA, Espanha e Portugal são 
várias as figuras da área vinícola, da arquitetura e da investigação que dão o 
seu testemunho a favor da cortiça. Alguns dos testemunhos já podem ser 
visualizados nos endereços abaixo.

As visitas de líderes de opinião in-
ternacionais continuam a ser um 
momento alto das campanhas de 
comunicação da APCOR. 
De 15 a 19 de Janeiro, quatro jorna-
listas americanos visitaram o sector 
da cortiça para conhecer todo o pro-
cesso de produção, desde a floresta 
até ao produto final. O programa co-
meçou a Sul, em Coruche, e contou 
com uma visita ao montado orien-
tada pela Associação de Produtores 
Florestais de Coruche e a algumas 
unidades fabris da região. No Nor-
te, os jornalistas tiveram a oportu-
nidade de conhecer mais algumas 
empresas produtoras de rolhas, re-
colher informação técnica através 
do contacto com alguns investiga-
dores e ficar a conhecer os desafios 
do sector no encontro que decorreu 
com o presidente da APCOR. A visita 
culminou com uma prova de Vinho 
do Porto, realizada no Instituto do 
Vinho do Porto e do Douro. Os pro-
fissionais da comunicação represen-
taram diferentes meios como: Wine 
Business Monthly, Wine Enthusiast, 
GQ, Hemispheres, Rhapsody, Men’s 
Journal, Forbes, The Telegraph, 
Food52, Wine Enthusiast, SevenFifty 
Daily, USA Today, Santé, Edible Ma-
nhattan/Brooklyn e VinePair.

Em Fevereiro, foi a vez do mercado 
francês trazer uma visita a Portugal. 
O editor chefe da revista Rayon 
Boissons visitou durante dois dias 
o sector da cortiça na região de 
Santa Maria da Feira. O jornalista 
visitou quatro empresas da região 
dedicadas à produção de rolhas de 
cortiça de vários tipos de modo a 
inteirar-se das diferenças do pro-
cesso de fabrico das mesmas. Foi 
possível, ainda, um encontro com 
o presidente da APCOR de modo 
a recolher informação sobre os 
investimentos e inovações que a 
indústria tem levado a cabo nos 
últimos tempos.

Concha y Toro (Chile): 
https://www.youtube.com/
watch?v=Nb36sWAzATc 

El Celler de Can Roca (Espanha): 
https://www.youtube.com/watch?v=h-
73eU3cJy8 

Francis Ford Coppola Winery (EUA): 
https://www.youtube.com/
watch?v=LBSDFmog-YI 

Carrilho da Graça (Portugal): 
https://www.youtube.com/
watch?v=h6tuSwmIcYc

Resumo testemunhos das Caves 
Americanas: https://www.youtube.com/
watch?v=nhyVDTNSiC4 

Falesco (Itália): 
https://www.youtube.com/
watch?v=7y5npKl73bQ 

Dry Creek (EUA): 
https://www.youtube.com/
watch?v=jqFHEq2RoXc 

Rombauer Winery (EUA): 
https://www.youtube.com/
watch?v=yf3iCCY1420 

Helena Pereira (Portugal): 
https://www.youtube.com/
watch?v=AFn56pWX8Ts
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Exportações de cortiça atingem 
novo máximo histórico
O sector da cortiça voltou a bater todos 
os recordes em 2017, com 986,3 milhões 
de euros em exportações, o que repre-
senta um crescimento de 5,4 por cento 
face ao ano anterior, segundo revelou o 
Instituto Nacional de Estatística (INE). O 
recorde atingido em 2017 dá continuida-
de aos valores atingidos no ano de 2016, 
que registou o melhor ano das exporta-
ções, apenas antecedido em 2002, quan-
do o sector registou 903,3 milhões de 
euros (figura 1). Quanto às exportações 
em volume, 2017 registou, também, uma 
subida na ordem dos sete por cento, atin-
gindo 197 milhares de toneladas. 
O saldo da balança comercial, ou seja 
exportações menos importações, é ex-
tremamente positivo, sendo que a dife-
rença é de 815,6 milhões euros, com as 
importações a registarem valores de 170 
milhões de euros. Estes dados fazem com 
que a taxa de cobertura seja de 578%. 
Ainda sobre as importações, é de re-
ferir que as mesmas registaram um 
aumento de 2,1 por cento em valor, o 
que significou um crescimento de 3,5 
milhões de euros, e atingindo, tam-
bém, o máximo histórico, só compara-
do com 2003, em que as importações 
rondaram os 170 milhões de euros 
(figura 2).
A indústria exporta mais de 90 por cen-
to daquilo que produz para 138 países, 
sendo que a rolha se mantém como pro-
duto premium, com um peso de 72 por 
cento no total das exportações, face aos 
materiais de construção (25%), e outros 
produtos (3%) (figura 3). As rolhas repre-
sentaram, em valor, 710,7 milhões de eu-
ros, sendo que os materiais de construção 
assumiram 246,7 milhões de euros (qua-
dro 1).
De realçar que a exportação de rolhas de 
cortiça cresceu 5,29 por cento face a 2016 
e os materiais de construção e decoração 
também registaram um aumento na or-
dem dos 4,34 por cento.

Estrutura das Vendas de Cortiça por tipo de produto 2017 (fig. 3)

Rolhas de Cortiça Natural

Outros Produtos de Cortiça

Outro Tipo de Rolhas

Materiais de Construção

Matéria Prima

43,45%

28,61%

25,02%

1,76%1,16%

Evolução das Importações Portuguesas de Cortiça 2001-2017 (fig. 2)
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Dentro do segmento das rolhas de cortiça, as ro-

lhas naturais cresceram 8,3 por cento, as rolhas 

de champanhe 3,6 por cento e o outro tipo de 

rolhas 21 por cento (quadro 2).

Relativamente aos países importadores de pro-

dutos de cortiça, a França continua em primeiro 

lugar ao assumir 18,9 por cento do total exporta-

do, equivalente a 186,3 milhões de euros. Os EUA 

ocupam o segundo lugar assumindo 17,1 por 

cento e 168,6 milhões de euros (quadro 3).

Ao nível das importações, Portugal continua a 

importar sobretudo cortiça natural, em bruto 

ou simplesmente preparada com 62,7 por cento 

equivalente a 107 milhões de euros (figura 4).

No que toca aos países, Espanha continua a lide-

rar com 78 por cento do total e 132 milhões de 

euros (figura 5).

Principais Produtos Importados - 2017 (fig. 4) Principais países de origem das importações - 2017 (fig. 5)

Evolução das Exportações de Cortiça por tipo de produto (Quadro 1)

Evolução das Exportações de Rolhas de Cortiça (Quadro 2)

120 000 000

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0

140 000 000

120 000 000

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0
Matéria-Prima Rolhas Materiais

Construção
Outras Obras Espanha EUAMarrocos Tunísia ArgéliaItália França Suiça Restantes 

Países

47
 6

66
 2

47

10
7 

05
4 

85
5 

€

21
 9

27
 1

07
 €

29
 1

31
 6

08
 €

12
 6

14
 5

80
 €

70
 1

92
 6

79

36
 3

54
 8

58

1 
84

3 
88

1

1 
92

2 
05

8

Importações (€)Importações (Kg) Importações (€)Importações (Kg)

13
2 

57
0 

59
2 

€

Principais países das exportações portuguesas de cortiça (Quadro 3)
(Milhares de Euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

TOTAL 817.035 835.816 817.538 842.494 741.546 935.450 986.307 100%

França 162.396 160.258 161.368 158.776 161.866 178.023 186.320 18,9%

EUA 126.453 138.846 140.996 152.121 17.775 167.255 168.658 17,1%

Espanha 95.144 91.122 90.489 99.222 101.141 111.862 130.546 13,2%

Itália 82.272 78.697 80.998 83.394 89.647 95.715 99.116 10,0%

Alemanha 78.367 77.591 73.437 68.412 71.593 74.796 73.344 7,4%

Reino Unido 18.477 22.660 24.181 27.851 31.205 28.812 31.205 3,2%

Rússia 31.783 42.039 36.950 31.758 29.756 27.671 28.358 2,9%

China 21.262 20.017 20.407 22.679 23.579 25.815 25.048 2,5%

Chile 26.571 22.938 1.795 19.841 21.595 25.797 24.977 2,5%

México 11.893 12.188 11.014 10.476 12.715 13.622 19.529 2,0%

Argentina 11.000 15.019 12.817 12.841 15.645 18.002 19.012 1,9%

Austrália 16.055 16.867 16.902 15.787 18.160 16.384 17.076 1,7%

Suíça 12.442 11.753 13.675 12.410 13.331 13.385 14.779 1,5%

Canadá 7.456 6.196 6.452 7.072 8.027 9.126 10.076 1,0%

Países Baixos 9.333 9.518 9.271 8.518 10.436 7.484 9.253 0,9%

Bélgica 6.941 7.325 8.353 8.526 9.027 8.707 9.236 0,9%

Áustria 11.365 11.530 10.270 8.935 9.826 9.895 9.152 0,9%

África do Sul 7.593 7.921 7.660 6.342 7.339 8.248 8.702 0,9%

Polónia 6.200 6.091 6.239 7.223 8.100 7.119 7.141 0,7%

Japão 6.999 7.136 7.368 7.637 6.721 6.819 6.830 0,7%

Outros 67.032 70.105 76.898 72.675 74.059 80.915 87.948 8,9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var (%) 
2017/2016

TOTAL 817.035.110 836.766.598 833.059.358 845.992.997 901.525.278 935.450.159 986.306.775 5,44%

Rolhas (1) 569.815.025 568.250.223 568.955.944 592.553.735 647.233.542 675.036.338 710.748.426 5,29%

Mat. Construção (2) 215.651.820 233.865.679 232.031.262 222.664.904 227.334.173 236.518.189 246.772.313 4,34%

Matéria-prima (3) 15.805.016 18.065.661 13.948.181 10.296.954 8.805.353 7.564.387 11.481.945 51,79%

Outras obras (4) 15.763.249 16.585.035 18.123.971 20.477.404 18.152.210 16.331.245 17.304.091 5,96%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var (%) 
2017/2016 % Total 2017

TOTAL 569.815.025 5.954.004.092 568.250.223 571.131.880 592.553.735 647.233.542 710.748.426 9,8% 100,0%

   Rolhas Naturais 357.527.208 4.184.442.751 352.202.197 350.884.111 367.239.301 395.614.886 428.576.078 8,3% 60,3%

   Rolhas Champanhe 102.249.291 921.564.841 107.290.805 106.505.286 117.133.079 127.811.772 132.376.002 3,6% 18,6%

   Outras Rolhas 110.038.526 847.996.500 108.757.221 113.742.483 108.181.355 123.806.884 149.796.346 21,0% 21,1%
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Recortes de Imprensa

In http://p3.publico.pt/cultura/arquitectura/25454/uma-adega-atravessada-pela-a23-revestida-por-cortica, 05 de Fevereiro de 2018

In Público, 12 de Fevereiro de 2018

O nome da marca — Adega 23 — carrega o número da auto-estrada que parte o terreno 
a meio — A23 —, em Sarnadas de Ródão, Castelo Branco. Dos 20 hectares de proprieda-
de, 11,5 são ocupados pela vinha e, a Norte da via de acesso, um pavilhão e uma casa das 
máquinas “pontuavam o terreno nas suas cotas mais elevadas”. Aos arquitectos do atelier 
Rua foi pedida uma tipologia de construção que acompanhasse o “projecto vitivinícola de 
excelência” que a marca pretende desenvolver, através de uma “relação visual privilegiada 
com os milhares de utentes que todos os dias percorrem a A23”. O edifício é revestido por 
painéis de cortiça — aproveitando as suas “excelentes características térmicas e acústi-
cas” — e por uma segunda pele metálica de cor dourada, uma espécie de “cinta”. Engloba 
várias funções: zonas de produção e de carácter mais técnico e outras que respondem ao 
programa social, com um espaço que funciona simultaneamente como recepção, galeria 
de arte e biblioteca.
As janelas rasgadas das áreas sociais, reservadas para aqueles que visitam a adega, deixam 
entrar a luz e o verde das vinhas, cuja primeira colheita — Adega 23 2017 — deverá entrar 
no mercado já em Abril.

O município de Coruche, Capital Mundial da Cortiça, lidera o processo de candidatura da “Tiragem de 
Cortiça” a Património Cultural Imaterial Nacional, uma proposta no âmbito do projecto âncora “Estru-
tura de coordenação e gestão da parceria da EEC PROVERE O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020”. 
“Além da promoção e valorização cultural desta prática, este processo pretende salvaguardar e dar a 
conhecer, a arte da tiragem da cortiça, do tirador e toda a envolvência relacionada com a actividade da 
Tiragem de Cortiça”, explica a autarquia.  

 In Diário da Região, 07 de Fevereiro de 2018 

A Corrida do Entrudo fez-se 
por quatro aldeias do dis-
trito de Coimbra onde se 
tenta preservar a tradição 
do património etnográfico 
da região. As máscaras de 
cortiça, recuperadas e rein-
terpretadas, são imagem 
de marca deste Carnaval. 
A corrida passa por quatro 
aldeias: Aigra Nova, Pena, 
Cerdeira, Ponte do Sótão. 
As duas primeiras estão na 
rota das 27 Aldeias de Xis-
to. As outras duas, apesar 
de não constarem dessa 
rota da qual também fa-
zem parte Aigra Velha e 
Comareira, são incluídas na 
corrida por também serem 
locais onde o Entrudo sem-
pre foi celebrado.
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In Forbes, 05 de Fevereiro de 2018

A conceituada revista de negócios e economia norte-ame-
ricana Forbes, a mesma que elabora a lista dos mais ricos do 
mundo, com sede em Nova Iorque, publicou um artigo sobre 
a cortiça. Esta peça surgiu na sequência de uma visita a Por-
tugal do colaborador Tom Mullen que teve a oportunidade 
de ficar a conhecer o processo, desde a floresta ao produto 
final. O jornalista retrata como a rolha respondeu aos momen-
tos mais difíceis vividos na década passada. O artigo pode 
ser consultado no seguinte endereço https://www.forbes.
com/sites/tmullen/2018/02/05/why-wine-corks-are-on-the-
-upswing/#466a0ec76c5d. Este artigo também fez eco em 
Portugal, no recente jornal digital de Entre Douro e Vouga 
e que pode consultar aqui http://donline.pt/2018/02/13/
quem-anunciou-a-morte-da-rolha-de-cortica-enganou-se-
-a-forbes-esteve-ca-e-escreveu-um-artigo/ .

Uma prateleira modular de cortiça, que pode ser usada – isolada ou em conjunto 
– para acomodar objetos diversos, como por exemplo um livro, um tablet ou um 
computador, é a nova peça da MATERIA, coleção comissariada pela Experimentade-
sign para a Corticeira Amorim. STOW IT foi idealizada pelo designer britânico James 
Irvine, é a 25ª peça apresentada pela coleção, composta por objetos inéditos de 
cortiça para o dia-a-dia – que conjugam funcionalidade e personalidade – tendo 
sido projetada para crescer e se adaptar gradualmente às expectativas do mercado. 
Além das funções de prateleira modular, STOW IT ajuda a reduzir o ruído em salas 
de reunião ou em espaços mais vazios. Marialaura Rossiello, que assumiu a liderança 
de Studio Irvine após o falecimento do seu fundador, afirma: “a cortiça é um material 
multifacetado, que tem muito para oferecer em termos de qualidade. Além da fun-
cionalidade, esta é uma matéria-prima macia e muito agradável ao toque.” 

In https://www.dinheirovivo.pt/empresas/stow-it-uma-prateleira-modular-de-
cortica-a-nova-peca-da-materia/, 29 de Janeiro de 2018

A cortiça esteve n’ A Praça. O programa matinal da RTP de-
dicou cerca de 30 minutos à cortiça por considerar que ela 
é um tesouro de origem portuguesa. Para além de dar voz 
em estúdio a várias empresas que se dedicam à produção 
e exportação de produtos diversos, esteve, também, no 
Centro de Formação da Indústria de Cortiça a fazer uma 
peça sobre o processo de produção de rolhas de cortiça. 
A informação pode ser visualizada no sítio do canal em ht-
tps://www.rtp.pt/play/p4222/e332906/a-praca.

In RTP, 26 de Fevereiro de 2018

O projeto Cork.a.Tex-Yarn – fio com elevada incorporação de cortiça -, promovido 
pela Sedacor em parceria com a Têxteis Penedo, o Citeve e a Faculdade de Engenha-
ria da Universidade do Porto, através do laboratório associado LSRE-LCM, foi apre-
sentado publicamente. Durante a apresentação da linha piloto, instalada no Citeve, 
José Morgado caracterizou prosaicamente a combinação do têxtil com a cortiça, 
cujo “casamento” permitiu que a primeira conferisse à segunda «a flexibilidade e a 
permeabilidade», destacou, entre outras propriedades fundamentais para possibili-
tar o processamento têxtil e garantir o conforto essencial ao uso. Contudo, trata-se 
de «um fio de algodão revestido com cortiça», fez questão de sublinhar quando 
inquirido que etiqueta deveria levar a peça resultante – algodão.
De registar, ainda, que na feira Heimtextil, na Alemanha, as empresas levaram produ-
tos realizados com este material, sendo que o ministro da Economia, Manuel Caldei-
ra Cabral, após ter visitado o stand fez eco no seu facebook e referiu que os têxteis 
portugueses estão a aumentar cinco por cento e são um dos impulsionadores da 
economia nacional.

In, https://www.portugaltextil.com/textil-e-cortica-um-casamento-feliz/, 15 de 
Março de 2018 
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Direcção da APCOR reeleita 
para mais um mandato

A direcção da APCOR foi reeleita para mais um mandato de três anos, nas eleições que decorreram no dia 12 de Março. Este órgão social será 
presidido por João Rui Ferreira, em representação da empresa Waldemar Fernandes da Silva S.A.
A lista eleita para os órgãos sociais para o triénio 2018-2020 apresenta a seguinte constituição:

“Suportar o sucesso alcançado nos últimos anos e responder 
à preferência de milhões de consumidores em todo o mundo, 
bem como todas as oportunidades que se têm aberto para a 
cortiça nos mais diversos sectores é o grande desafio, e desa-
fio de enorme responsabilidade, que se coloca a esta direção 
para o próximo triénio. A motivação é grande e vamos dar con-
tinuidade às ações de valorização da imagem da cortiça a nível 
mundial bem como apoiar a modernização e capacitação das 
empresas para dar resposta nas mais diversas áreas de actua-
ção. Já na fileira florestal, daremos uma atenção redobrada a 
todos os esforços que privilegiem o desenvolvimento do mon-
tado de sobro, alargando a exploração a outras zonas do país”, 
referiu João Rui Ferreira, no momento de tomada de posse.

A direcção da APCOR foi reeleita para mais um 
mandato de três anos, nas eleições que decor-
reram no dia 12 de Março. Este órgão social será 
presidido por João Rui Ferreira, em representa-
ção da empresa Waldemar Fernandes da Silva 
S.A.
A lista eleita para os órgãos sociais para o triénio 
2018-2020 apresenta a seguinte constituição:

DIRECÇÃO

Presidente: João Rui Ferreira (Waldemar Fernandes da Silva, S.A).

Vice-presidente: Jorge Mendes Pinto de Sá (Jorge Pinto de Sá, Lda.)

Vice-presidente: Paulo Américo Henriques de Oliveira (Amorim Florestal, S.A.)

Vice-presidente: José Manuel Nunes Pinto (Lafitte Cork Portugal, S.A.)

Vice-presidente: Pedro António Borges Ferreira (A. Ferreira Pedro & Irmão, Lda.)

Vice-presidente: Carlos Manuel Oliveira e Silva (Amorim Isolamentos, S.A.)

Tesoureiro: Manuel Sá Azevedo (Sá & Irmão, S.A.)

Suplentes: Sara Matos Nunes (3DC – Intelligent Nature, Lda.) e

José Carlos Faria (António Almeida, Cortiças, S.A.)

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: José Manuel Ferreira Rios (Amorim & Irmãos, S.A.)

Vice-presidente: Joana Alves da Rocha e Silva (Dimas & Silva, Lda.)

Secretário: Rui José Soares de Almeida (C.R. – Cortiças, Lda.)

CONSELHO FISCAL
Presidente: José Duarte Tavares da Silva (Manuel Alves da Silva, Lda.)

Vice-presidente: Eduardo Sousa (Granorte, Revestimentos Cortiça, Lda.)

Vice-presidente: Pedro José Pinto Machado (Bernardino & Ferreira, S.A.)

Suplentes: António G. Apura (Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda.) e 
Tiago Alexandre Ataíde Pereira (Corticeira Ataíde, Lda.)
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Cortiça 
subiu ao palco
A cortiça subiu ao palco, no guarda-roupa da peça “Sugar”, 
de SillySeason. A peça pretendeu realçar a portugalidade, 
buscando “Portugal como uma montra.” A peça esteve em 
cena no Teatro Helena Sá da Costa, no Porto, nos dias 2 e 3 de 
Fevereiro, e vai voltar de 28 de Junho a 1 de Julho, na Escola 
de Mulheres, Lisboa. 
Roupa, guarda-chuva, chapéu, sapatos, entre outros elemen-
tos, a par com outros produtos portugueses, serviram para 
vestir os actores e reforçar a mensagem que a peça desejava 
transmitir.
“Sugar” partiu da peça norte-americana “Subitamente no Ve-
rão Passado”, de Tennessee Williams, para rapidamente a aban-
donar num acto deliberado, e profundamente consciente, de 
busca de liberdade cénica e dramatúrgica. Neste espetáculo, 
questionam-se os conceitos de portugalidade, de desejo e de 
consumo, através da construção de uma montra idílica que 
nos remete para a actualidade da “invasão” turística. Com o pú-
blico a circular entre o palco e a plateia, este é um espetáculo 
com um certo grau de imprevisibilidade, actualizando-se com 
a participação mais ou menos activa dos espectadores.
A APCOR apoiou a iniciativa e contou com a ajuda de duas 
empresas associadas para a cedência dos produtos, a saber: 
C.R. Cortiças, Lda. e Corticeira Viking, Lda.

Cortiça vence prémio 
produto de excelência
A cortiça foi eleita como ‘Produto de Excelência’, no Prémio 
Nacional da Agricultura, e a APCOR a sua fiel depositária. Este 
galardão é uma iniciativa do banco BPI e do Grupo Cofina, pa-
trocinada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvol-
vimento Rural.
Este prémio foi obtido na sexta edição do evento, que decor-
reu no Hotel Ritz, em Lisboa, no dia 01 de Março. A cerimónia 
de entrega dos galardões contou com a presença do ministro 
Luís Capoulas Santos e do presidente da Associação Interpro-
fissional  para a Competitividade da Indústria da Fileira Flo-
restal, João Amaral, que entregaram ao presidente da APCOR, 
João Rui Ferreira, o respectivo prémio.

Guarda-chuva e casaco feitos em cortiça

Capoulas Santos (à esquerda), João Rui Ferreira (ao centro) e João Amaral (à direita)
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Visita à Cork Supply S.A. Visita à Granorte - Revestimentos de Cortiça, Lda.

Secretário 
de Estado 
das Florestas 
visitou o sector 
da cortiça
O Secretário de Estado das Florestas e De-
senvolvimento Rural, Miguel Freitas, visitou 
o sector da cortiça, no dia 28 de Fevereiro. 
Nesta jornada, o governante conheceu qua-
tro empresas ligadas à transformação da cor-
tiça em São João de Ver, Rio Meão e Santa 
Maria de Lamas.
O objectivo desta visita foi sensibilizar para 
a importância da cortiça numa indústria ba-
silar da economia portuguesa, bem como 
lançar desafios de aumentar a produtividade 
e adensamento do montado, para se conse-
guir mais e melhor cortiça.
No decorrer da visita, o secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento Rural anunciou 
a intenção do governo em apoiar a plantação 
de sobreiros em todo o território nacional, um 
desígnio que vai ao encontro das pretensões 
dos empresários do sector da cortiça.
Depois de falar sobre o projeto-piloto de 
plantação de árvores de crescimento lento 
em redor de aldeias do Pinhal Interior, e que 
contempla, entre outras, a plantação de so-
breiros, Miguel Freitas demonstrou total dis-
ponibilidade em colaborar com a APCOR no 
sentido de estender a plantação de sobreiros 
a todo o território português.
“É fundamental que o sector industrial se en-
volva mais na produção florestal, e no sector 
da cortiça este é um cenário que devemos 
aprofundar”, realçou o governante. 

Nesse sentido, João Rui Ferreira, presiden-
te da APCOR, realizou, na semana seguinte, 
uma visita exploratória à zona do Pinhal In-
terior para perceber que áreas específicas 
poderão ser usadas para plantação de so-
breiros, tendo já agendadas reuniões com 
várias autarquias da região.
“Estamos a viver um período único no 
sector da cortiça, a imagem nos merca-
dos internacionais é muito positiva e a 
preferência de profissionais e consumido-
res é bastante clara, quer no mundo viní-
cola quer nas restantes aplicações. Tudo 
isto materializado com aumentos médios 
anuais das exportações na ordem dos 4,5%, 
durante os últimos 9 anos, sendo 2017 mais 
um ano recorde. É tempo de, em conjunto, 
encontrarmos formas de aumentar a dis-
ponibilidade de matéria-prima, numa visão 
nacional para o sobreiro e num esforço que 
possibilite manter esta rota de crescimen-
to. A indústria está consciente da sua res-
ponsabilidade e o sinal dado pelo secretá-
rio de Estado deixa-nos confiantes”, refere 
João Rui Ferreira.
O presidente da APCOR pediu a Miguel 
Freitas o compromisso do Estado numa 
reforma que aposte na proteção e aden-
samento dos montados existentes, com 
particular ênfase no alargamento a novas 
áreas geográficas.

Isto porque, para continuar a crescer, a indús-
tria da cortiça precisa de, pelo menos, mais 50 
mil hectares de montado de sobro.
“Temos em Portugal 2 milhões de hectares de 
floresta e, por isso, parece-nos perfeitamen-
te possível conseguir 50 mil para aumentar a 
produção. A verdade é que conseguimos fa-
zer muito com pouco e esses 50 mil hectares, 
com uma densidade que permita ao produ-
tor florestal uma rendibilidade interessante 
e motivadora de uma aposta numa espécie 
nobre e tão adequada ao nosso território, 
irão permitir aumentar a produção em cerca 
de 30%. Dessa forma, teremos uma resposta 
para os próximos 30 ou 40 anos”, assegurou 
António Amorim, presidente do Conselho de 
Administração da Corticeira Amorim, aquan-
do da visita à sua unidade industrial.   
António Amorim mostrou-se inteiramente 
disponível para participar num modelo que 
torne a produção de sobreiro mais rentável, 
de forma a tornar-se mais atrativa para os pro-
dutores florestais, que apenas começam a ter 
rendimento somente ao fim de 25 anos.
“O que é necessário fazer é conseguir anteci-
par a primeira extração para os 8 ou 10 anos. 
Só assim é que o sobreiro se torna competi-
tivo. Depois temos de apostar na economia 
contratual com os produtores, garantindo 
os seus rendimentos e os preços da cortiça”, 
realçou.

Presidente da APCOR com Secretário de Estado
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Risk. Reinsurance. Human Resources.

Consigo
Momentos

Gestão de Sinistros
Soluções Autónomas
de

Produtos de seguros comercializados pelo mediador Aon Portugal - Corretores de Seguros, S.A.,
com sede na Av. da Liberdade, n.º 249 - 2º - 1250-143 Lisboa - Portugal, com o NIPC 500 946 728,
Corretor de Seguros, inscrito na ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões),
em 27/01/2007, sob o n.º 607155481/3, com autorização para operar nos ramos Vida e Não Vida,verificável
em www.asf.com.pt e www.aon.com/portugal. O mediador de seguros não assume a cobertura de riscos. 
A informação contida no presente documento foi elaborada de boa-fé a partir de fontes credíveis e fidedignas.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigível.

em todos os 

Jimmy 
Choo 
utiliza a 
cortiça
Jimmy Choo, o reconhecido designer de sa-
patos, utilizou a cortiça na colecção Primavera/
Verão 2018. A cortiça surge como aplicação no 
calçado masculino e feminino, mas também 
como o único elemento do calçado. O valor 
de um par de sapatos pode variar entre os 600 
e os 700€ e podem ser adquiridos no sítio da 
marca. Como descritivo, o calçado em cortiça 
surge como uma peça versátil e que combina 
com qualquer visual. De referir, ainda, que o 
designer já utilizou cortiça noutras colecções. 
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ASSOCIADOS

“A sustentabilidade do Montado é a mais-valia 
nacional que devemos preservar, cuidar e respeitar”
A Olimpcork – Cortiças, SA. nasceu em 2002 
quando juntou na administração da empresa 
Olímpio Conceição, a esposa, Maria Odete, e os 
dois filhos, Luís Miguel e Paulo Conceição. Mas 
desde a década de 90 que a empresa já estava 
no mercado. Começou por ser em nome indivi-
dual - na altura no nome de Maria Odete -, por 
se constituir numa fábrica em São João de Ver, 
e por contar com apenas quatro colaboradores. 
“Eu não conhecia nada do sector, sempre estive 
muito dedicada à família, mas o meu marido 
quis avançar com o negócio e eu vim ajudar na-
quilo que estava ao meu alcance”, recorda Maria 
Odete, lembrando, ainda, que diariamente de-
dica o seu esforço à empresa. “Eu gosto muito 
da cortiça e aprendi muito. Um bom adminis-
trador é aquele que conhece muito bem o seu 
negócio”, refere a empresária. Olímpio já traba-
lhava no sector desde os 14 anos e, ao longo do 
tempo, foi aumentando o seu conhecimento. 
Mas a área florestal foi aquela a que se dedicou 
mais afincadamente. “O meu tempo sempre foi 
passado muito no sul do país, na floresta, o que 
me permitiu adquirir muitos conhecimentos 
sobre o montado, o sobreiro, a cortiça, enquan-
to matéria-prima”, refere o empresário.
Em 2000, com o evoluir do negócio, avançaram 
para as novas instalações, agora em Santa Maria 
de Lamas, para dois anos mais tarde criarem a 
Olimpcork – Cortiças, S.A., agora com o apoio 
dos dois filhos que agarraram o sonho dos pais 
para fazê-lo crescer. Nos dias de hoje contam 
com 10 trabalhadores que se dedicam à prepa-
ração da cortiça e à produção de rolhas natu-
rais de qualidade. “A nossa principal actividade 
é a comercialização de cortiça não descurando 
a parte da produção de rolhas naturais”, regis-
ta Luís Miguel. Por isso, nos meses da tiradia, 

Olímpio Conceição, administrador da Olimpcork – Cortiças, S.A.

que ocorre entre Maio e Agosto, o número de 
trabalhadores que têm a seu cargo mais que 
quintuplica.“Na altura da tiradia, o nosso traba-
lho aumenta consideravelmente, pelo que con-
duzimos equipas de tiradores em várias herda-
des para extrair a cortiça.São mais de 50 pessoas 
a nosso cargo”, explica Olímpio Conceição. É no 
Alentejo, num estaleiro, que a cortiça é armaze-
nada para depois ser comercializada em bruto, 
essencialmente no mercado nacional.
Desde 2006, que a Olimpcork – Cortiças, S.A. se 
inscreveu no Systecode (sistema de certificação 
das empresas mediante o Código Internacional 
das Práticas Rolheiras), nas actividades “Cozedu-
ra”, “Preparaçao” e “Transformação”. “Esta certifi-
cação é um guia e uma ajuda para a empresa e 
permite-lhe atingir, com maior rapidez, os obje-
tivos desejados”, refere Luís Miguel. E continua: 
“as medidas preconizadas permitem melhorar o 

processo e dar mais garantias do produto que 
fabricamos. A rolha de cortiça é um produto 
que está em contacto com um alimento que é 
o vinho e, por isso, tem de ser produzida com 
todo o cuidado e dedicação.” Como exemplo 
das melhorias implementadas referem as pale-
tes de inox que foram adquirindo ao longo do 
tempo, bem como a melhoria do espaço da fá-
brica em Santa Maria de Lamas e a aquisição de 
diversa maquinaria.

Mais informação sobre a cortiça

Quanto ao papel da APCOR no sector, os ad-
ministradores da Olimpcork – Cortiças, S.A. são 
unânimes a referir que “as várias campanhas de 
comunicação da cortiça no mundo têm ajuda-
do ao reconhecimento deste produto que era 
desvalorizado.” E reforçam: “sem dúvida hoje o 
mundo tem um maior conhecimento da cor-
tiça e das rolhas de cortiça, associando-a, ain-
da, a Portugal.” Outro dado que na opinião dos 
empresários permite este reconhecimento é 
o “facto do Sobreiro Assobiador ter sido eleito 
a árvore europeia de 2018. É, sem dúvida, um 
factor importante para a preservação e respeito 
do montado nacional.” A informação que a asso-
ciação faz chegar à empresa em diversas áreas 
é, também, um ponto positivo que apontam. 
Como melhorias sectoriais, os empresários re-
gistam o trabalho que ainda pode ser levado a 
cabo no montado e contam com a APCOR para 
estar atenta a esta área fundamental para a sus-
tentabilidade de todo o sector.

Luís Miguel integrou em 2002 a administração da empresa

Olímpio e Maria Odete foram os fundadores da empresa
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NOTÍCIAS

Tapetes 
de cortiça 
reconhecidos 
na Maison 
& Objet
A SUGO CORK RUGS®, a primeira marca de 
tapetes com cortiça do mundo, foi seleciona-
da pela Maison & Objet como “Best” na rúbrica 
“What’s New?” e destacada na “MOM”, a platafor-
ma online da conceituada feira. 
“What’s New” apresentou quatro tapetes SUGO 
CORK RUGS® num fórum de tendências e 
ambientes, durante o evento, no qual foram 
integrados nas novidades e considerados 
peças trendy. Esta selecção é feita pela 
natureza inovadora do produto, do material, 
know-how e design criativo. Posteriormente, a 
“MOM”, a plataforma online da Maison e Objet, 
responsável por promover as marcas e produtos 
participantes, deu ainda um forte destaque à 

SUGO CORK RUGS®, incluindo o design de um 
tapete apresentado na feira, na sua seleção BEST.
A empreendedora Susana Godinho afirma: “são 
distinções muito importantes pois, acima de 
tudo, são um reconhecimento da inovação do 
produto, da qualidade, assim como uma valori-
zação do design e do conceito eco muito pre-
sente numa peça funcional, que atribuem valor 
e uma tendência na procura do consumidor. Foi 
muito gratificante participar, sermos apresenta-
dos ao mercado como sendo únicos e vermos 
a nossa marca reconhecida. De salientar, que só 
foi possível com o valioso apoio da FROM POR-
TUGAL (ATP e Associação Selectiva Moda).” 
A marca SUGO CORK RUGS® foi lançada em 

2017 e está a desenvolver a sua comercializa-
ção no mercado internacional, nomeadamente 
no Japão, Estados Unidos, França, Reino Unido, 
Suécia e Espanha. 
Além da cortiça, a nova marca de tapetes com-
bina lã nacional e o algodão recuperado de 
grandes produções industriais, opções que per-
mitem conjugar a tonalidade da cortiça com 
uma ou várias cores das fibras têxteis usadas. 
SUGO CORK RUGS® é propriedade da startup TD 
Cork – Tapetes Decorativos com Cortiça, Lda., lide-
rada pela designer têxtil Susana Godinho e pela 
gestora Sónia Andrade. Este foi um dos primeiros 
negócios a ser acolhido na Amorim Cork Ventures, 
incubadora dedicada a negócios em cortiça.
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A APCOR esteve em…
Coruche
Valorizar o Montado e a Cortiça
No âmbito do Estratégia de Eficiência Co-
letiva (EEC) PROVERE Montado de Sobro e 
Cortiça 2014-2020 decorreu no dia 8 de Mar-
ço, em Coruche, uma reunião para realizar o 
ponto de situação no programa. Da ordem 
de trabalhos fez ainda parte os seguintes 
pontos: iniciativas em curso - apresentação 
e recolha de contributos; e envolvimento e 
mobilização de parceiros (actuais e futuros). 
A APCOR esteve representada na figura do 
director-geral, Joaquim Lima. 
No âmbito deste projecto foi criada uma pri-
meira brochura a qual pode ser consultada 
no endereço: https://issuu.com/montado-
desobroecortica . 

IKI fabrica telemóveis com cortiça 
em Portugal
O director-geral da APCOR, Joaquim Lima, es-
teve presente na inauguração da empresa IKI 
Mobile, a 1ª Fábrica de Telemóveis da Penín-
sula Ibérica, que decorreu no dia 6 de Feverei-
ro, na Zona Industrial do Monte da Barca, em 
Coruche. A utilização da cortiça como um dos 
componentes do telemóvel é a particularida-
de que diferencia este equipamento. 

Cork Talks sobre 
Economia Circular
No dia 21 Março, decorreu a 3ªSessão do 
Cork Talks sobre o tema da “Economia Cir-
cular – entre o tradicional montado e a mo-
dernidade da indústria 4.0”. Este encontro foi 
promovido pela plataforma TheCorkMarket-
Place, com o apoio do Centro de Inovação 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, e contou 
com a presença do director-geral da APCOR, 
Joaquim Lima, entre outras figuras relaciona-
das com o sector da cortiça.

Santa Maria da Feira
Perfil dos alunos em análise
O Ministério da Educação definiu o dia 15 
de Janeiro de 2018 como o Dia do Perfil dos 
Alunos. Esta iniciativa nacional pretende mo-
bilizar diversas vozes influentes da sociedade 
civil portuguesa e a comunidade educativa 
alargada (professores, alunos, encarregados 
de educação, autarcas, etc.) num amplo deba-
te sobre como pode cada escola organizar-se 

Porto
AEP promove análise da situação 
económica do país
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 
participou num debate, organizado pela 
Fundação AEP, e que contou com a presen-
ça do primeiro-ministro, António Costa. O 
evento decorreu no dia 8 de Janeiro, juntou 
empresários e dirigentes associativos que 
se reuniram para ficar a par da análise da 
situação económica e financeira do país tra-
çada por António Costa.

Santarém
Ordenamento Florestal 
em revisão
O director-geral da APCOR, Joaquim Lima, 
em resposta a uma solicitação da Comissão 
de Acompanhamento do Programa Regio-
nal de Ordenamento Florestal de Lisboa e 
Vale do Tejo, participou numa sessão pú-
blica sobre a revisão deste programa, no 
âmbito da discussão pública em curso. 
A sessão realizou-se no dia 25 de Janeiro, 
no  Auditório da Escola Superior Agrária de 
Santarém, e contou com a presença do se-
cretário de Estado das Florestas e Desenvol-
vimento Rural.

Gaia
Cortiça em Forum da Symington
No dia 2 de Março, decorreu a terceira edi-
ção do Forum Symington Closure Perfor-
mance, que se realizou na Sala de Seminá-
rios das caves Graham’s. O evento teve por 
ojectivo transmitir vários testemunhos de 
toda a cadeia de valor. 
O cliente pretende cada vez Mais e Melhor. 
Pretende ser surpreendido com mais ino-
vação, mais qualidade e serviço. Pretende 
também, que estes produtos sejam produ-
zidos por empresas que genuinamente se 
preocupem com as pessoas e com o en-
torno e que tenham como objetivo bene-
ficiar todos os stakeholders e não somente 
os acionistas. Como podemos preparar os 
negócios, serviços e produtos para esta exi-
gência crescente? Esta foi a reflexão deixada 
para 2018, no quadro da temática do Clo-
sure Performance. O presidente da APCOR, 
João Rui Ferreira, participou no evento com 
o tema “Cortiça, mais do que um detalhe.”

para concretizar o “Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória”. 
O Agrupamento de Escolas de Arrifana, Santa 
Maria da Feira, aliou-se a esta iniciativa da Dire-
ção Geral de Educação e organizou, nesse dia, 
um encontro, que reuniu figuras chave na área 
da formação e empregabilidade. O director-
-geral da APCOR, Joaquim Lima, representou a 
cortiça nesta iniciativa. 

Guimarães

Guimarães Marca 
distingue empresas
O projeto “Guimarães Marca”, criado pelo De-
partamento de Desenvolvimento Económico 
da Câmara Municipal de Guimarães, organizou 
a primeira Gala de Prémios Guimarães e distin-
guiu as empresas aderentes à iniciativa e que 
mais se destacaram em diversas categorias, 
para além da personalidade e revelação do 
ano. Ao todo foram dez os prémios atribuídos. 
O evento decorreu no dia 18 de Janeiro, no 
CAE São Mamede, e teve como membro do 
júri o director-geral da APCOR, Joaquim Lima. 

Lousã

Mais sobreiros em Portugal
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, na se-
quência do desafio lançado de plantar em Portu-
gal mais sobreiros, reuniu com a Câmara Munici-
pal da Lousã e Unidade de Missão do Interior. A 
reunião que teve lugar no dia 06 de Março pre-
tende levar esta espécie autóctone de Portugal a 
algumas das regiões que foram fustigadas pelos 
últimos incêndios que assolaram o país.

Famalicão

Lançado fio de cortiça
No dia 14 de Março, a Sedacor, a Têxteis Pene-
do, a Faculdade de Engenharia da Universida-
de do Porto (FEUP) e o Centro Tecnológico das 
Industrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CI-
TEVE) lançaram publicamente um novo produ-
to que incorpora cortiça. A sessão Pública de 
demonstração do projeto Cork.a.Tex-Yarn - Fio 
com elevada incorporação de cortiça – teve 
lugar na sede do CITEVE, em Vila Nova de Fa-
malicão, e contou com a presença do director 
geral da APCOR, Joaquim Lima.
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69% OF ALL
MEDAL WINNERS

AT THE DECANTER 
WORLD WINE AWARDS

ARE STOPPED WITH A CORK1

CONSUMERS PERCEIVE  
CORK SEALED WINE AS 
15% BETTER  

QUALITY 
THAN A SCREWCAP2

70% OF
WINEMAKERS 

PREFER NATURAL 
CORK STOPPERS3

1 From the 17,263 wines submitted, 8%* did not specify the closure type. From the 15,828 wines submitted with 
an indication of closure, 75%* of the wines are sealed from cork closure (natural cork and technical cork) *These 
figures are based on self-declaration of closure type by submitters and have not been verified. 2 The Grand Cork 
Experiment, designed by Professor Charles Spence of Oxford University’s Crossmodal Research Laboratory, 2017. 
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