
A Feira Internacional da Cortiça, em Coruche, 
contou, este ano, com um espaço dedicado à 
inovação no sector. Durante os vários dias do 
evento foi possível visualizar um conjunto de 
peças e produtos diferentes e realizados com 
cortiça. O certame contou com a visita da 
ministra da Agricultura e do Mar que visitou o 
montado e uma unidade industrial da região.

| p. 15

Ficor com
espaço inovação

O projecto de promoção e comunicação 
da cortiça no mundo está a terminar. 
O segundo trimestre do ano foi, ainda, 
bastante preenchido com acções em 
vários países, mas teve um particular 
destaque para as visitas de jornalistas e 
líderes de opinião à fileira e a Portugal. 

| p. 4, 5, 6 e 7

InterCork 
na recta final

O programa, que foi desenvolvido no 
espaço Sudoeste Europeu, pretendeu 
estabelecer a transferência de 
conhecimento entre o sector da cortiça 
e do vinho. Das acções realizadas 
destaca-se o sítio www.subervin.eu, com 
um conjunto de estudos e informação 
relevante para ambos os sectores.

| p. 9

Subervin uniu a 
cortiça e o vinho

Projecto Certifica + 
como facilitador da certificação
| p.  3
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EDITORIAL

Cortiça continuou
a “somar pontos” 

A APCOR iniciou, em 2013, a segunda fase do projecto InterCork – Promoção Internacional 

da Cortiça. Com um terço do orçamento da anterior campanha, a associação teve a difícil 

tarefa de desenvolver acções que permitissem continuar a comunicar a cortiça de uma forma 

eficiente em todo o mundo. A fasquia estava muito alta e, agora, era necessário não desiludir. 

O investimento foi menor, mas a ambição foi a mesma. Volvidos 17 meses do projecto os 

números falam por si.

Mais de 7.200 artigos já foram gerados nos media internacionais (o que significou 427 artigos 

por mês em 17 meses de actividade); mais de 263 mil fãs e seguidores em 31 canais e redes 

sociais e 10 sítios em todo o mundo sobre a cortiça traduzidos para 8 línguas; mais de 160 

líderes de opinião e jornalistas visitaram o admirável mundo da cortiça.

Muitas actividades se poderiam identificar ao longo do período da campanha, algumas delas 

e referentes a este trimestre estão relatadas nas páginas que se seguem, mas gostaríamos 

de referir algumas acções que se destacaram. Quem durante este período não viu ou leu 

sobre os líderes de opinião em todo o mundo que deram a voz pela cortiça: o chef italiano 

Carlo Cracco, o crítico brasileiro de vinhos Carlos Cabral, o designer americano Vern Yip, a 

apresentadora alemã Eva Brenner e o wine educator chinês Chen Xun. Estas reconhecidas 

figuras tornaram-se embaixadores da cortiça, comunicando ao mundo as potencialidades e 

utilizações de um material 100% natural.

Mas os mais desconhecidos, aqueles que compram garrafas de vinho com rolha de cortiça, 

também tiveram um papel fundamental. É impossível contabilizar todos os consumidores 

que visitaram feiras, eventos, workshops, que viram os anúncios e leram os artigos de jornais 

e revistas, que viram e ouviram na rádio e televisão, ou que simplesmente foram trocar uma 

rolha por um copo de vinho. Mas um dado podemos aqui referir. Dos estudos realizados, em 

média, 87,5% dos consumidores reconhece na rolha de cortiça o vedante ideal para o vinho e 

prefere, claramente, este método para cerrar o seu néctar de eleição. 

É com a noção de dever cumprido que se fecha mais um projecto, com a certeza de que a 

comunicação assume um papel fundamental na nossa estratégia sectorial.

A Direcção
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Foire aux Vins 
d’Alsace

7 a 16 de 
Agosto França www.foire-colmar.com

Salon des Vins 
de France

09 a 11 de 
Outubro França www.salon-vindefrance.com

Autochtona 19 a 20 de 
Outubro Itália www.fierabolzano.it/

autochtona/

Prowine China 11 a 13 de 
Novembro China www.prowinechina.com

Forum Vini 13 a 15 de 
Novembro Alemanha http://www.forum-vini.de/en

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

Innobat 16 a 18 de 
Novembro França www.saloninnobat.com

Contech 19 Novembro Canadá http://contech.qc.ca/
exposition-batiment-montreal

Saudi Build 26 a 29 de 
Novembro

Arábia 
Saudita www.saudibuild-expo.com/

The Big 
5 Show

23 a 26 de 
Novembro

Emirados 
Árabes 
Unidos

www.thebig5.ae

SIB 23 a 27 de 
Novembro Marrocos www.sib.ma

Bauma China 22 a 25 
Novembro China www.bauma-china.com
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Certifica + 
é garantir o futuro
Promover e facilitar a certificação, tanto a nível 
da gestão florestal como da cadeia de custódia, 
é o principal objectivo do projecto Certifica +, 
desenvolvido em parceria pela Associação para 
a Competitividade da Indústria da Fileira Flores-
tal (AIFF), a APCOR, a Associação da Indústria Pa-
peleira (Celpa) e a Associação para a Valorização 
da Floresta de Pinho (Centro Pinus), contando, 
ainda com o apoio do FSC® (Forest Stewardship 
Council®) e PEFC© (Program for the Endorse-
ment of Forest Certification©), em Portugal.
Com este projecto pretende-se criar condições 
que promovam a adesão das empresas a estes 
processos e facilitar a implementação e a manu-
tenção dos certificados, garantindo que todos 
os elos da cadeia, da produção à indústria, se 
encontrem certificados e sensibilizados para a 
importância desta matéria.
O Certifica + é um projecto integrado com 
mais-valias para toda a cadeia de valor, desde 
a floresta à indústria, chegando ao consumidor 
final e à sociedade como um todo, salvaguarda-
dos que estão os princípios de sustentabilidade 
ambiental, social e económica.

Workshop para o sector da cortiça contou com João Ferreira do Amaral 

Ministra da Agricultura e do Mar visitou o stand na 
ExpoFlorestal

Suportes de promoção do projecto

No sentido de concretizar estes objectivos 
foram desenvolvidas várias acções de sensibi-
lização, a saber: seminários, workshops, parti-
cipação em feiras e produção de suportes de 
informação e merchandising. 
Dos trabalhos realizados destaca-se a criação de 
uma plataforma (que está acessível em www.
certificamais.pt) para facilitar o acesso à infor-
mação pública necessária para a implemen-
tação dos processos de certificação da gestão 
florestal, e para ajudar na implementação e a 

manutenção dos Sistemas de Certificação de 
Gestão Florestal; a realização de um Manual do 
Sistema de Gestão Florestal, e quatro manuais 
da Certificação de Cadeia de Custódia FSC®/
Cadeia de Responsabilidade PEFC© para as três 
fileiras – cortiça, pasta e papel e madeira – e um 
último que congrega todos os outros; a partici-
pação nos dois grandes certames nacionais da 
agricultura e floresta (ExpoFlorestal em Alberga-
ria-a-Velha e Feira Nacional da Agricultura, em 
Santarém) e, ainda, vários filmes de sensibiliza-
ção com representantes das várias entidades 
envolvidas no projecto e de empresas que já es-
tão certificadas e que deram o seu testemunho 
sobre esta temática (alguns já estão disponíveis 
em https://www.youtube.com/channel/UC14I-
jW3bVEF_IhQb40WlQTQ) .
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Cortiça no mundo

Vinho e Cortiça juntos 
No âmbito do plano de promoção para a China 
2015, da ViniPortugal, a associação levou a cabo 
a realização de um Luxury Wine & Dine, iniciati-
va inserida no Roadshow China – Spring Edition 
- e que decorreu a 11 de Abril no Restaurante 
Four Seasons Pequim.
Durante este jantar vínico promoveram-se oito 
vinhos portugueses em sintonia com pratos 
gourmet especialmente confecionados para a 
iniciativa. 
O evento, que agrupou 40 pessoas seleciona-
das, foi destinado a jornalistas, importadores e 
distribuidores da cidade de Pequim e contou, 
também, com a presença do Embaixador de 
Portugal naquela cidade. 
A cortiça pode marcar presença no evento 
através da distribuição de material informativo 
e de cartazes sobre as qualidades deste mate-

França

acções que tiveram lugar em vários 
espaços da feira. 
A VinExpo criou, pela primeira vez, 
um espaço de prova dedicado aos 
vinhos rosés, espumantes e espiri-
tuosos, onde os visitantes puderam, 
livremente, degustar inúmeros vi-
nhos. Este local foi decorado inte-
gralmente com cortiça e com infor-
mação desenvolvida pela campanha 
de comunicação InterCork – Promo-
ção Internacional da Cortiça - em 
curso naquele mercado. 
A organização de um workshop so-
bre os defeitos do vinho, foi outra 
das acções a destacar. Conduzido 
pelo reconhecido investigador da 

Universidade de Bordéus e Doutorado em 
enologia, Pascal Chatonnet, os participantes 
foram levados a exercitar os seus conheci-
mentos olfactivos, através da identificação de 
alterações nos aromas do vinho, bem como a 
perceber a diferença entre os conceitos de re-

As acções de comunicação no âmbito do projecto InterCork II decorreram um pouco por todo 
o mundo. Desde a China ao Brasil, passando por França, Dinamarca e Espanha, foi possível neste 
trimestre continuar a levar as mensagens da cortiça a vários países. 

rial. Esta presença foi 
realizada no âmbito 
da parceria entre a Vi-
niPortugal e a APCOR 
e que tem permitido 
a promoção conjunta 
destes dois produtos 
nacionais. 

Cortiça na Wine
China
A cortiça esteve pre-
sente no Top Wine Chi-
na 2015, que decorreu 
de 4 a 6 de Junho, em Beijing. O espaço da corti-
ça recebeu mais de mil visitantes que desejaram 
saber mais sobre o tema. O processo de produ-
ção de uma rolha, a versatilidade do vedante e os 

benefícios ambientais da rolha de cortiça foram 
alguns dos temas abordados. Os visitantes foram 
presenteados com uma rolha capsulada para po-
derem utilizar nos seus vinhos.

China

A cortiça esteve presente no maior evento de 
vinho, a VinExpo, em Bordéus, que decorreu de 
14 a 18 de Junho. A APCOR e a sua congénere 
francesa, a Fédération Française du Liège, jun-
taram-se à VinExpo como parceiras no even-
to através do desenvolvimento de inúmeras 

Espaço de prova na VinExpo promoveu a cortiça

Evento da ViniPortugal promoveu a cortiça

dução e oxidação do vinho, e a influência dos 
vedantes na evolução do vinho em garrafa. 
A VinExpo foi, ainda, o palco da entrega dos 
prémios do concurso “Les Victoires du Liège” 
– evento desenvolvido em parceria entre 
a associação da cortiça em França, com o 
apoio da APCOR, e a revista Rayon Boissons 
e que visa reconhecer as melhores iniciativas 
no domínio da grande distribuição do vinho. 
Paralelamente, a cortiça esteve representada 
num stand denominado “Expérience Liège” 
(Experiencie a cortiça) onde com o recurso 
a tablets e outros dispositivos digitais se pre-
tendeu levar os visitantes a visualizar, através 
da realidade aumentada, o montado e a in-
dústria da cortiça. 
De referir que as fotografias e mais informa-
ção sobre este evento podem ser consultadas 
nas várias redes sociais da campanha de pro-
moção da cortiça em França, a saber: https://
www.facebook.com/planeteliege, https://ins-
tagram.com/planeteliege/ ou https://www.
pinterest.com/planeteliege/.
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Kit para as caves 
já disponível
A APCOR lançou mais uma peça de prestígio, o kit para caves. Este suporte, 
desenvolvido no âmbito do InterCork, tem como objectivo ser um mostruá-
rio para colocação em caves de vinho e que tem um traço e rolhas de cortiça, 
juntamente com um folheto com informação sobre os diferentes tipos de 
rolhas, as características da cortiça, dados sobre a preferência do consumidor 
e a qualidade no sector. A peça visa colocar os consumidores, amantes de 
vinho e profissionais do sector em contacto com a cortiça, apelando aos seus 
sentidos, nomeadamente o tacto com a cortiça. 

Espanha

“Ha llegado la hora de sentir el vino y el cava” 
(“Chegou a hora de sentir o vinho e o cava”) foi 
o título da aula de neuromarketing aplicado ao 
sector vitivinícola que decorreu em Espanha, na 
Confraria del Cava de Sant Sadurní, e que reuniu 
os representantes vinícolas mais importantes da 
região. O programa do evento deu a conhecer 
aos participantes, profissionais do sector, as dis-
ciplinas de marketing experiencial e neuroma-
rketing, áreas que estão a revolucionar a comu-
nicação das marcas. 
O seminário foi conduzido pela doutorada em 
Marketing, na Universidad Complutense de 
Madrid, Elena Alfaro, que centrou a sua apre-
sentação sobre as experiências memoráveis em 
torno das marcas e, mais concretamente, na sua 
relação com o vinho e o cava (vinho espuman-
te produzido maioritariamente na Catalunha). 
A perita internacional em “Emotional Manage-
ment y Customer Experience” centrou as suas 
mensagens nos valores e benefícios que a ro-
lha de cortiça pode transmitir ao consumidor 
no que toca aos sentidos e às suas percepções. 
A oradora demonstrou que a rolha de cortiça 
apela aos cinco sentidos do consumidor, con-
firmando, assim, as vantagens deste vedante 
face aos vedantes alternativos. Por sua vez, o di-
rector do Institut Català del Suro (ICSuro) Albert 
Hereu, dirigiu uma prova olfactiva dos aromas 
da cortiça. A actividade consistiu em cheirar e 
adivinhar os aromas transmitidos pela rolha de 
cortiça, como madeira, menta, eucalipto ou 
baunilha. Através do olfacto, o exercício deixou 
claro que a rolha de cortiça pode aportar aro-

mas positivos, assim como permitir às empresas 
a produção de rolhas organolepticamente neu-
tras. O investigador falou, ainda, das mais-valias 
que a rolha de cortiça dá ao vinho e ao cava, 
nomeadamente o seu valor experiencial no 
acto de abertura da garrafa e a preferência do 
consumidor.
O carácter 100% natural da cortiça, as texturas 
ligadas à terra, os aromas naturais que possui 
e o forte vínculo que gera entre a natureza e o 
homem, fazem da cortiça o aliado chave para 
aportar experiências ao consumidor e, deste 
modo, ao vinho e ao cava. Esta é a opinião do 
sommelier do El Celler de Can Roca, Josep Roca, 

considerado um dos melhores restaurantes do 
mundo. E afirma: “Se queremos vinhos que re-
presentem a paisagem, devemos fechá-los com 
a paisagem.”
De registar que este evento contou com a pre-
sença do director geral do Instituto Catalán de 
la Viña y el Vino (Incavi), Jordi Bort, do presiden-
te da Confraria del Cava, Toni de la Rosa, e do 
director comercial de Cavas Torelló Llopart.
O sucesso desta iniciativa foi a rampa de lança-
mento para outras jornadas do género, nomea-
damente em Logroño, capital da Rioja, e que 
conta com a colaboração das caves  D.O.C. Rioja 
e da D.O. Ribera del Duero. 

Rolha de cortiça é uma experiência sensorial, diz o neuromarketing
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Paulo Lopes falou sobre redução e oxidação a 100 dinamarqueses

Carlos Cabral fala da cortiça

A APCOR passa a identificar as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que, até
à data, decidiram apoiar a associação no financiamento do projecto InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça.

Associados apoiam APCOR no InterCork II

Empresas Financiadoras - InterCork II
ROLHAS

PORTUGAL

A. Ferreira Pedro & Irmão

Adriano José Carapinha Ginó & Filhos, Lda

Américo Lima - Cortiças, Lda

Amorim & Irmãos S.A.

António A. Fonseca & Filhos, Lda

António Almeida, Cortiças, S.A.

Armando Coelho da Rocha - Indústria de 
Cortiças, Lda

Bernardino & Ferreira, S.A.

Cork Supply Portugal, S.A.

Corksribas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A.

Cortiças Gaio, Lda

Corticeira Piloto & Filhos, Lda

Dimas & Silva, Lda

Elcor - Empresa Corticeira, Lda

Gonçalves & Douradinha, Lda

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda

Henri & Filhos, S.A.

J.A. Rolhas e Cápsulas, Lda

J.A. Veiga de Macedo, S.A.

J.C. Ribeiro, S.A.

Jorge Pinto de Sá, Lda

Lafitte Cork Portugal, Lda.

Lima Vanzeller & Leal, Lda.

M.A. Silva - Cortiças, Lda

Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda

Moisés Lima, Ásia, Lda

Novacortiça, S.A.

Piedade, S.A.

Reginacork, S.A.

Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

RLIC - Comércio e Indústria de Cortiça, Lda

Rufino & Guerreiro S.A.

Sá & Irmão, S.A.

Sercor, S.A.

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

Soprecor, S.A.

Unicor II - Produtos de Cortiça, Lda

Unidade Industrial de Cortiça, Lda

Valdemar Sá, Cortiças, Lda

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

USA

Amorim Cork America, Inc

Cork Supply USA, Inc

Ganau America, Inc

Laffite Cork & Capsule Inc

M.A. Silva Corks USA, LLC

Portocork America, Inc

Scott Laboratories, Inc

FRANÇA

Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège

ITÁLIA

Federlegno Arredo

ALEMANHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V. 
(associação alemã)

Empresas Financiadoras - InterCork II
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PORTUGAL

Amorim Cork Composites, S.A.

Amorim Revestimentos, S.A. 

Granorte - Revestimento de Cortiça, Lda

Sedacor, Lda

USA

Amorim Flooring North America

Schier - Gesco Limited Partnership

Torlys Inc.

ALEMANHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.
(associação alemã)

Dinamarca

Sob o tema “Redução-oxidação e defeitos do 
vinho” foi organizado na Dinamarca um encon-
tro para esclarecer questões como: o oxigénio 
desempenha um papel fundamental no fecha-
mento de uma garrafa de vinho, mas como é 
que o oxigénio é transmitido ao vinho? Que 
quantidade de oxigénio é benéfica? Qual é 
o melhor vedante para o vinho? Que defeitos 
podem ser encontrados no vinho e como os 
podemos detectar? Esta iniciativa teve como 
formadores Paulo Lopes, da Faculdade de Eno-

Brasil

A cortiça esteve representada em dois seminá-
rios na Expovinis Brasil, a cargo de Carlos Cabral, 
enófilo e embaixador da cortiça naquele país. 
Os eventos tiveram lugar no dia 22 e 24 de Abril 
e centraram-se na importância da rolha de cor-
tiça, a sua matéria-prima, a utilização histórica 
e duradoira deste vedante, e as características 
do produto. 
Para Carlos Cabral, o desenvolvimento da inves-
tigação na indústria da cortiça fez com a rolha 
evoluísse drasticamente nos últimos tempos: 
“nos últimos anos, o desenvolvimento, somado 
ao controle de qualidade, aproximaram do zero 
qualquer tipo de defeito da rolha”, garante um 
dos maiores peritos em vinhos daquele país. 

logia da Universidade de Bordéus, e Anne Juel 
Christensen, enóloga da Universidade de Mon-
tpellier, consultora e produtora. Ambos centra-
ram as suas apresentações nas últimas investi-
gações sobre como o oxigénio chega ao vinho 
e afecta o seu desenvolvimento – em excesso 
ou ausência – ao longo do tempo. O evento, 
que decorreu no dia 23 de Abril, teve casa cheia, 
contou com cerca de 100 participações, levan-
do a organização a não aceitar mais inscrições a 
mais de uma semana do evento.

.6 APCORNOTÍCIAS INTERCORK



Visita de chineses

Visita de dinamarqueses Visita de suecos Visita de alemães

Jornalistas e líderes de opinião 
visitam o sector
Dar a conhecer o montado de sobro e a indús-
tria da cortiça a líderes de opinião, jornalistas e in-
fluenciadores de todo o mundo tem sido uma das 
actividades de destaque dos projectos de comu-
nicação da APCOR. No programa actualmente em 
curso, o InterCork II – Promoção Internacional da 
Cortiça, esta actividade continua a merecer des-
taque, sendo que a APCOR recebeu no segundo 
trimestre do ano um conjunto de jornalistas e de 
lideres de opinião de todo o mundo.
Levar os visitantes a conhecer o percurso dos 
produtos, desde a floresta até à sua transforma-
ção, é um dos objectivos desta experiencia de 
campo que é proporcionada a quem aceita o 
convite para vir a Portugal. Paralelamente, esta 
acção tem um carácter formativo na medida 
em que se pretende que os visitantes percebam 
o valor natural, económico e social desta maté-
ria-prima tão importante para o país e qual o 
potencial dos produtos de cortiça. E, em última 
instância, é desejável que com esta experiência 
os visitantes regressem ao seu país com uma 
ideia clara da forma como tudo se processa e 
possam também transmitir, através de artigos e 
do seu testemunho em contextos diversos, as 
mensagens recebidas. 
Mas estas visitas ultrapassam o mundo da cortiça 
e permitem, também, um contacto com outras 
áreas de relevo para Portugal, como por exemplo 
o turismo, a gastronomia, a área vinícola e a pró-
pria cultura nacional.  
Estima-se a vinda de mais de 40 pessoas a Portu-
gal, de Maio a Julho – época em que decorre o 
descortiçamento -, de países como China, Brasil, 
Suécia, França, Alemanha e Dinamarca.
Os meios de comunicação que acederam ao 
convite da APCOR são: WDR (Westdeutscher Run-
dfunk), Der Deutsche Weinbau e Der Kulinariker, da 
Alemanha; WineBlogChina.com e, também, al-

guns especialistas como um professor associa-
do da Food Science and Nutritional Engineering, 
do College China Agricultural University, do direc-
tor do China National Research Institute of Food 
and Fermentation, o director geral e director da 
área vinícola da Shanghai NAPA Wine Bar and Ki-
tchen, e, ainda, o chefe Sommelier, do Mandarin 
Oriental Hotel Pudong, todos da China. Da Suécia 
está prevista a presença de um representante 
das revistas Svenska Dagbladet e Vinsider, da Allt 
tom Vin, da Livets Goda, da rádio sueca e respon-
sável pelo programa Bibbis mat (Bibbis food), 
da magazine de gastronomia Mat och vänner 
(Food and friends), do sítio da internet sourze.
se, e da BKWine Magazine. Ainda da Escandiná-
via, mas da Dinamarca, o sector deve receber a 

visita de um representante do jornal nacional 
Ekstra Bladet e de um professor na Nordic Wine 
Academy.
De registar, ainda, que já esteve em Portugal 
Sherry Weng, Art Of Wine Chief Wine Educator e 
wine educator da Wine and Spirits Education Trust 
(WSET). A especialista já contacta com o mundo 
vinícola desde 1990, e tornou-se júri de muitos 
concursos internacionais de vinho. Já publicou 
o livro The Rising Star of the Global Wine Market - 
Wine & Culture Journey of the China Silk Road, e é 
detentora do nível 4 do WSET.
Para além destas visitas, a Apcor tem organiza-
do outros momentos de contacto com a fileira 
para turistas e curiosos que desejam vir a Portu-
gal e conhecer o mundo da cortiça.
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Empresas mais seguras

APCOR participa em Trilhos Termais

“A Protecção Civil e as Empresas – Um Caminho 
em Comum” foi o mote para um seminário que 
decorreu, no Europarque, em Santa Maria da Feira. 
Uma dos pontos-chave deste seminário prendeu-
-se com a apresentação dos dados de um inquéri-
to realizado às empresas do sector da cortiça, sob 
o tema da segurança, inserido num questionário 
mais global que contou com a participação de 
empresas de comércio e serviços da região.
Dos dados recolhidos é possível realçar que 100 
por cento das empresas afirma que tem im-
plementado os serviços de segurança e saúde 
no trabalho, com o recurso a serviços externos 
(86,7% dos inquiridos) e apenas 11 por cento a 
serviços internos. Quanto à questão que aborda 
os sistemas de autoprotecção, praticamente to-

“Correr ou Caminhar nos Trilhos Termais” foi a iniciativa que decorreu no dia 16 de Maio, nas Caldas 
de São Jorge, e que reuniu mais de 50 participações de associados e colaboradores da APCOR. A as-
sociação juntou-se a este evento por reconhecer que o espirito da prática desportiva e que o lema de 
corpo são em mente sã são fundamentais para encarar os desafios diários nas empresas, bem como 
permitiu aos participantes conhecer alguns locais únicos do concelho de Santa Maria da Feira.
As receitas que foram recolhidas com as inscrições no evento reverteram a favor da instituição Obra do 
Frei Gil (Lobão). O vídeo da iniciativa, bem como informação sobre os vencedores, pode ser consultado 
no sítio www.trilhostermais.pt.

das as empresas (93%) afirmam que foram for-
necidos a todos os trabalhadores equipamentos 
de protecção individual necessários para execu-
tar as prescrições mínimas, com 98 por cento a 
afirmar, ainda, que tem afixada a sinalização de 
segurança em todos os pontos convenientes da 
empresa. Quanto aos acidentes de trabalho, 22 
por cento dos inquiridos refere, ainda, que nunca 
teve nenhum acidente, e 47 por cento diz que já 
registou até cinco acidentes. Destes, 31 por cen-
to foram nos últimos dois anos e 33 por cento 
foram observados entre os três e os seis anos.
No que toca à segurança, a grande maioria uti-
liza sistema sonoro – alarme (68,9%) e 51,1 por 
cento recorre, ainda, a grades nos vãos. Ao ní-
vel dos efluentes, 33 por cento das empresas 

geram os dois tipos – industriais e domésticos 
– sendo que 11 por cento afirma que não gera 
qualquer tipo de efluente.
No âmbito deste seminário, decorreu, ainda, 
uma exposição temporária de meios de dife-
rentes agentes de protecção civil, patente de 16 
a 18 de abril, com a participação dos principais 
representantes do sector da segurança, congre-
gando ainda várias acções de demonstração, 
informação e workshops para os visitantes.
Ambas as acções estão integradas no projecto “A 
Protecção Civil e as Empresas – Um Caminho em 
Comum”, promovido pela autarquia em parceria 
com APCOR, a Associação Empresarial da Feira e 
a Protecção Civil da região (bombeiros, GNR, PSP 
e Serviço Municipal de Protecção Civil).

Presidente da APCOR (à esquerda) alerta para a importância da segura nas empresas
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Projecto Subervin encerrou

Sector da cortiça
em estudo 

O projecto Subervin (Transferência de tecno-
logia e melhoria da competitividade da indús-
tria da cortiça do espaço Sudoeste), que teve 
a duração de 18 meses, teve o seu término no 
mês de Junho, num seminário que reuniu per-
sonalidades do mundo do vinho e da cortiça, 
numa iniciativa em que se abordou a relação 
perfeita entre estes dois produtos.
Este programa, desenvolvido no âmbito da 
Cooperação Territorial Espaço Sudoeste Euro-
peu, visou aumentar a competitividade, o valor 
acrescentado e o posicionamento internacio-
nal do sector da cortiça do espaço Sudoeste, 
orientando a produção de rolhas de cortiça às 
necessidades da procura do sector enológico, 
assegurando a excelência da produção, assim 
como a preservação e melhoria da qualidade 
sensorial dos vinhos. 
Na verdade, o SuberVin teve como foco um 
conjunto de acções que permitiram alcançar a 
excelência de todo o sector corticeiro, desde o 
proprietário florestal até ao produto acabado. 
Para além disso, teve como propósito colocar ao 
alcance dos enólogos, dados objectivos e úteis 
sobre os benefícios do uso da rolha de cortiça 
comparativamente com os restantes vedantes.
Para tal foram criados alguns grupos de estudo, 
a saber: transferência de tecnologia e melho-
ria da competitividade na gestão do Monta-
do; transferência de tecnologia e melhoria 
da competitividade na produção da rolha de 
cortiça; transferência de tecnologia do sector 
vitivinícola: Valorização da rolha de cortiça; 
SUBERVIN 2.0 Portal de Oferta e Procura Tec-

“Estudo de caracterização sectorial – estatísti-
cas e prospectiva” é o título do recente estudo 
lançado pela APCOR e realizado pelo Centro 
de Estudos de Gestão e Economia Aplicada, da 
Universidade Católica. Em mais de 90 páginas 
os autores caracterizaram uma década do sec-
tor da cortiça, em aspectos como o Montado 
e a produção da cortiça, o comércio externo, 
a estrutura empresarial, a situação económico-
-financeira do sector, o investimento e inovação 

nológica do sector corticeiro e Enológico SU-
DOE; e, por último, comunicação, informação 
e publicidade.
Deste trabalho resultou o lançamento de um 
sítio, acessível em www.subervin.eu e que reú-
ne um conjunto de estudos e de informação de 
relevo sobre o sector da cortiça, para além de 
que disponibiliza um catálogo digital com infor-
mação dos grupos de investigação em tópicos 
relacionados com a cortiça e um espaço para 
divulgar as necessidades de I&D identificadas.
No seminário de encerramento, para além de 
terem sido dados a conhecer as acções leva-
das a curso, foi promovida uma mesa redonda 
sobre “ Cortiça e Vinho. Uma visão de futuro” e 
que contou com a presença do presidente da 
APCOR, João Rui Ferreira, da directora do Cen-
tro Tecnológico da Cortiça (Ctcor), Alzira Quin-
tanilha, do presidente da ViniPortugal, Jorge 
Monteiro, e de David Guimaraens, da Taylors 
– Fladgate partnership. Temas como a visão 
técnica dos enólogos face ao desempenho e 
funcionalidade da rolha de cortiça enquanto 
elemento de vedação e evolução do vinho na 
garrafa; as credenciais das rolhas de cortiça face 
a vedantes alternativos; a percepção do consu-
midor face aos diferentes tipos de vedantes; a 
evolução do sector da cortiça e do vinho foram 
abordados neste espaço.
Este projecto juntou em parceria a APCOR, o Ct-
cor e, ainda, a Fundación Parc Tecnològic del Vi 
(Vitec), a Associació d’Empresaris Surers de Ca-
talunya (Aecork), o Instituto del Corcho, la Ma-
dera y el Carbón Vegetal (ICMC) e a Université 

e, ainda, as principais indústrias clientes – vinho 
e construção civil. Há, ainda, lugar para um ca-
pítulo sobre a prospectiva estratégica, onde os 
autores concluem que “a evolução havida nos 
últimos anos permite criar algumas expectati-
vas sobre a eventual dinâmica futura.”
O estudo em formato digital já está disponível 
em português no endereço http://www.apcor.
pt/artigo/apcor-lanca-estudo-sectorial.htm.
A versão em inglês será lançada brevemente. 

Victor Segalen Bordeaux 2 (UB2).
Mais informações sobre o projecto podem ser 
obtidas em www.subervin.eu.
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A cortiça não é apenas um método eficaz para vedar o vinho. É um material que está a ser cada vez mais usado para criar mobiliário e elementos decorati-
vos. Este é o mote para um artigo no Financial Times sobre os diversos usos da cortiça.  “Nós temos seguido o crescimento da cortiça desde 2010 quando 
ainda era considerada um nicho, uma escolha ambientalmente correcta para os pavimentos”, refere Sarah Housley, editora da WGSN Lifestyle & Interiors. 
“Desde então a cortiça tem sido utilizada por inúmeros designers reconhecidos e colocada como uma opção principal. Podemos vê-la utilizada em mo-
biliário, candeeiros, objetos para a mesa, acessórios, pavimentos, entre outros”, afirma a editora.  O artigo refere, ainda, que o mais recente utilizador deste 
material é o designer norueguês Lars Beller Fjetland, que há três anos lançou a colecção de cadeiras Drifted. “A inspiração surgiu numa visita a Øygarden 
na Noruega. Enquanto passeava à beira da água, apercebi-me de alguns materiais que flutuavam: troncos de madeira e pedaços de cortiça velha com 
texturas irreconhecíveis”, afirmou o designer. 

A Wicla é uma tricicleta dos tempos mo-
dernos, citadina, feita de madeira e cortiça, 
motorizada e totalmente desenvolvida em 
Portugal. O veículo que irá estar disponível 
para venda brevemente, irá rondar os três 
mil euros, e foi desenvolvido por alunos do 
curso de mestrado de Design Integrado da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo. A 
cortiça foi utilizada no quadro principal da 
bicicleta e, ainda, no selim.

A cortiça está a ser proposta para equipar o interior de aviões. O desenvolvimento esteve a cargo do consórcio DesAIR, 
que contou com a participação da Universidade da Beira Interior (UBI), através do Departamento de Ciências Aeroes-
paciais. O contributo da UBI resultou da investigação de um doutoramento em Engenharia Aeronáutica, de Filipe 
Couceiro Potes, com orientação de José Miguel Silva e Pedro Gamboa. O trabalho centrou-se no desenvolvimento de 
uma configuração do núcleo de cortiça, de modo a encontrar uma solução optimizada para a configuração geomé-
trica do núcleo em termos de desempenho mecânico, térmico e vibrático. “Foi realizado um conjunto de ensaios ex-
perimentais em várias amostras e confrontados com simulações numéricas, através de códigos de elementos finitos”, 
segundo a Universidade. Apresentado na feira alemã Aircraft Interiors, que decorreu em Hamburgo, o DesAIR é um 
projecto para o desenvolvimento de novas soluções de compósitos de alto desempenho para interiores aeronáuticos, 
integrando materiais naturais e processos de fabrico específicos. A solução com recurso à cortiça oferece um bom 
isolamento acústico, térmico e vibrático, impermeabilidade e reciclabilidade. Os materiais resultantes do projecto 
foram integrados num protótipo de uma compartimento – “galleys” – para um jacto executivo. “As soluções do DesAIR 

têm uma ampla gama de aplicações em interiores de um avião, tais como ‘galleys’, monumentos, pisos e painéis laterais”, ainda segundo a UBI, eliminando os 
problemas de sustentabilidade que são usados actualmente.

O espaço de apoio aos quatro milhões de peregrinos esperados durante 67 dias na cidade italiana de 
Turim para verem o Santo Sudário é fabricado em cortiça portuguesa. Em causa está o edifício “Peni-
tenzieria”, que, na praça junto à catedral de Turim, funcionou como o espaço de confissão e oração 
para os visitantes da Exposição do tecido que alegadamente envolveu o corpo de Cristo após a sua 
morte.  Este espaço, aberto de 19 de Abril a 24 de Junho, exibe publicamente o pano de linho que a 
tradição católica diz ter coberto Cristo após a crucificação.  A estrutura-base do edifício é em madeira 
laminada, mas como material de revestimento para paredes e cobertura foi escolhido o aglomerado de 
cortiça expandido, devido às suas características de isolamento térmico e acústico. A opção deve-se ao 
arquitecto Antonio Spinelli, que é fundador da empresa italiana Be-eco (uma start-up do Politécnico de 
Turim apostada em projectos de construção sustentável) e integra a Comissão do Santo Sudário enquan-
to patrocinador da exposição.  “Escolhemos a cortiça pelas suas características naturais e pelo seu ciclo de 
vida sustentável, que se inicia com um processo de produção com um reduzido consumo energético”, 

explicou o arquitecto à Lusa. “É um material que é 100% 
reciclável e que, tecnicamente, apresenta um óptimo com-
portamento em termos de isolamento térmico e acústico, 
passível de estar no exterior de um edifício e com elevada 
durabilidade”, acrescenta.  A cortiça utilizada pela Be-eco é 
da empresa portuguesa Amorim Isolamentos, associada 
da APCOR, e chegou a Turim através da Tecnosugheri, sua 
distribuidora em Itália, sendo aplicada depois no edifício 
como revestimento principal ou em combinação com pla-
cas OSB (painéis de aglomerado de madeira composto por 
partículas longas orientadas). 

In, http://www.ft.com/cms/s/0/c3139604-ffa8-11e4-bc30-00144feabdc0.html#slide7, 29 de Maio de 2015

In, http://www.urbi.ubi.pt/pag/13945#sthash.OIhQ4LfQ.dpuf , 29 de Abril de 2015

In, http://www.rtp.pt/noticias/pais/espaco-de-apoio-aos-peregrinos-ao-santo-sudario-em-turim-e-de-
cortica-portuguesa_n830034#sthash.rjBQaYeI.dpuf, 20 de Maio de 2015

In, Jornal de Notícias, 11 de Junho de 2015

Recortes de Imprensa
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O grupo JPS Cork Group, associados da 
APCOR, desenvolveu uma bola de futebol 
em cortiça natural, depois de ter lançado, 
já em 2010, uma bola em cortiça aglome-
rada. Esta bola inovadora surge na sequên-
cia de uma nova tecnologia de agregação 
de lâminas de cortiça natural que permitiu 
uma maior resistência e flexibilidade. Esta 
bola foi apresentada ao mundo no Brasil, 
na Feira Tecnotêxtil, em São Paulo.

O Eco3 (ecocubo) é ecológico e 100 por 
cento português. Desenhado pelo arqui-
tecto António Fernandes e feito de cortiça. 
É uma micro-habitação que pode ter en-
tre 7 e 14 metros quadrados e feita para 
o turismo de natureza. O projecto foi de-
senvolvido na UPTEC (Parque de Ciência 
e Tecnologia da Universidade do Porto) e 
pode ser realizado com custos baixos. 

Christopher Silva, o CEO da St. Francis 
Winery & Vineyards em Sonoma, EUA, 
deixou o seu testemunho à revista Vegas 
sobre a opção de regressar à cortiça, após 
utilização de outros vedantes. Esta cave 
decidiu, em 1993, utilizar vedantes sinté-
ticos. No entanto, com o passar dos anos, 
a cave descobriu que as garrafas vedadas 
com rolha de cortiça evoluíram melhor 
em garrafa, tinham melhores aromas e 
estavam mais bem conservadas do que 
aquelas vedadas com sintéticos. 
“Constatamos diversas situações. Primei-
ro notamos que os vinhos não duravam 
tanto ou não evoluíam tão bem quanto 
os que estavam vedados com cortiça. 
A diferença foi tão significativa que, em 
2015, decidimos engarrafar 100% dos 
novos vinhos com rolha de cortiça. Não 
queremos mais sintéticos”, referiu o CEO.
Mas é mais do que isso. É a ideia de que 
as nossas garrafas são de vidro e as rolhas 
de cortiça. Ter uma garrafa durante anos 
vedada com uma substância feita de pe-
tróleo não combina connosco. Estamos a 
tentar que tudo seja “verde”, e o plástico 
não cabe nos nossos valores”, afirmou. 

A Arquitecta Albertina Oliveira foi uma das 
vencedoras do “Design Award & Competition 
2014/2015”, na categoria Bronze, com o projecto 
“Ayers Cork”. Este conjunto é composto por várias 
peças: luminária, mesa e oito cadeiras que intera-
gem como uma só peça e todas são produzidas 
em cortiça e “corkbalt” (um material inovador 
que combina a fibra de basalto com cortiça).

A cortiça esteve presente na Exposição Universal de Milão, onde estiverem representados 145 
países (Portugal não foi um deles), mas no pavilhão do Brasil, bem como com peças de mobi-
liário exterior produzido pela Fabrica, o centro de investigação e comunicação da Benetton, 
em parceria com a Corticeira Amorim, associada da APCOR. “You are the park” foi o nome da 
coleccção criada por Sam Baron, responsável pela Fabrica, e que é composta por 60 peças. Sam 
Baron disse que escolheu a cortiça porque “queríamos trabalhar com materiais naturais, como a 
terracota, a cortiça e a madeira. Todos provêm da terra e à terra voltarão após a Expo.” A zona de 
lazer onde estiveram estas peças receberam cerca de 20 milhões de pessoas.

http://www.vegaswineaux.com/why-were-100-
cork-st-francis-winery/, 22 de junho

In, Hotelaria, 01 de Junho de 2015

In, Diário de Notícias, 28 de Junho de 2015

In, As Beiras, 30 de Abril de 2015

©http://greenstays.pt

In, Portugal Global, 01 de Maio de 2015 In, Time Out Porto, 01 de Junho de 2015 
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Uma mochila que pode ser usada para pas-
seio, piquenique, uma toalha ou um banco 
é a proposta os alunos da IADE – Creative 
University. A mesma é feita em cortiça, linho, 
pele e madeira de pinho e visa criar laços 
emocionais e sensoriais com a natureza e 
com a aldeia. A ideia foi apresentada pelas Al-
deias de Xisto numa feira na Alemanha e está 
integrada no projecto “Agricultura Lusitana”.
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Vestuário, marroquinaria, bijuteria, foram 
algumas das peças feitas em cortiça que pas-
saram pela 2ª Edição do Cincork Fashion. O 
cenário foi o Armazém de Expedição da Nave 
Oficinal, sendo que os modelos vieram de vá-
rias turmas de formação, em funcionamento 
no Centro de Formação Profissional da Indús-
tria da Cortiça (Cincork).
O evento, que contou com casa cheia, con-
templou vários momentos distintos alusivos à 
história, às gentes e aos produtos de cortiça, 
num roteiro contínuo que alternou entre o 
passado e o presente.
Para além de três desfiles - que contaram com 
algumas das peças criadas e produzidas pelos 
próprios formandos e outras cedidas pelas 
empresas IFCORK Designers de Inês Fernan-
des, com peças de vestuário, e CSK Cscork, de 
acessórios de cortiça -, foi possível assistir a 
uma exibição de danças urbanas coreografa-
das com “trabalhadores” da indústria. 
Paralelamente, foi emitido um pequeno docu-
mentário sobre a “História da Cortiça” onde foram 
representadas as tarefas associadas a algumas 
profissões, nomeadamente enfardador, quadra-
dor, garlopista, escolhedora e guarda-livros.
O evento encerrou com uma demonstração de 
um grupo de Cante Alentejano constituído por 
diferentes elementos da comunidade formati-
va do Cincork.

Cincork promove desfile de moda 

Alguns momentos do Cincork Fashion  
Fotos cedidas pelo Cincork
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O protocolo celebrado entre a APCOR e a LeasePlan, líder nacional e mundial em renting e gestão de frotas, possibilita que 
todos os associados possam benificiar das vantagens do serviço de renting destinado a PMEs e Particulares - o LeasePlan GO.
Contacte-nos através do 707 02 03 04 ou saiba mais em www.leaseplango.pt.

Contrato de 48 meses 80.000 quilómetros

OPEL ASTRA
SPORTS TOURER
1.6 CDTi Executive S/S 110cv 

345€  |    mês

Com IVA
Oferta exclusiva para PMEs

Pneus Ilimidados
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A reconhecida revista Wine Spectator de-
senvolveu, durante o mês de Abril, um inqué-
rito on-line que convidava os consumidores a 
votar sobre o tipo de vedante que preferem 
para o seu vinho. A cortiça destacou-se com 
93 por cento das preferências, sendo o segun-
do lugar ocupado pelas cápsulas de alumínio 
com quatro por cento e os vedantes de plás-
tico e vidro a ocupar em parceria o terceiro 
lugar, com um por cento respectivamente. 
De referir que esta questionário teve a partici-
pação de mais de seis mil pessoas. Os resulta-
dos podem ser visualizados em http://www.
winespectator.com/poll/results/id/74.

Leitores da Wine Spectator
preferem a cortiça

http://www.winespectator.com/poll/results/id/74
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Cortiça: uma abordagem
multidisciplinar
“O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma 
perspetiva histórica e transdisciplinar” foi o títu-
lo do Congresso Internacional que decorreu em 
Ponte de Sor, 11 a 13 de Junho de 2015. O encon-
tro teve como objectivo reunir num único acon-
tecimento várias perspectivas sobre a cortiça e a 
forma como a mesma é abordada em disciplinas 
tão díspares como: história e arqueologia; patri-
mónio cultural e turismo; economia e gestão; ar-
quitetura e design; ciências agrárias e silvicultura; 
e química e física. 
Como está explicado no sítio elaborado para o 
efeito, acessível em https://congressointernacio-
nalmontado.wordpress.com/, “devido à reduzi-
da área de implantação do sobreiro no planeta, 
circunscrita somente ao Mediterrâneo Ociden-
tal e, dentro deste, particularmente à Península 
Ibérica, as riquezas produzidas neste sistema 
agrícola, cujo centro inequívoco é a extração e 
transformação de cortiça, apresentam-se como 
extremamente importantes do ponto vista so-
cial, cultural e económico para os países ibéricos. 
Possivelmente por este motivo, na última déca-
da, os estudos sobre o setor corticeiro, nas mais 
variadas áreas do conhecimento, têm-se vindo a 
renovar, muito embora diversos aspetos ainda se 
encontrem por explorar.” E continuam: “no entan-
to, a dispersão de publicações, o número cres-
cente de investigadores e as distintas temáticas 
analisadas tornam, por vezes, difícil a obtenção 
de uma visão de conjunto. Ainda assim, é notória 
a existência de numerosos pontos transversais, 
entre as diferentes áreas do conhecimento, que 
tendo como eixo comum o setor corticeiro, se 
tornam imperativos explorar.”
Com base nestas premissas e partindo da análise 
histórica da utilização dos produtos do montado 
de sobro, este encontro pretendeu, por um lado, 
“reunir e analisar os mais recentes resultados que 
a investigação científica tem produzido e, por 
outro, estimular a continuação da produção 

científica sobre o setor corticeiro nas mais varia-
das áreas do conhecimento.”
O encontro esteve divido em vários painéis: So-
breiro: ameaças e soluções; gestão do montado 
de sobro; arquitetura; turismo; economia e in-
dústria; indústria local; história económica e da 
indústria; e arqueologia e histórica económica. A 
APCOR esteve representada na sessão de aber-
tura, com a presença do seu presidente, João Rui 
Ferreira, e, ainda, no painel “Economia e Indústria”, 
com uma apresentação sobre “Os mercados e a 

estratégia de promoção dos produtos de cortiça.”
O evento contou, ainda, com uma mesa redonda 
“Entre Heranças e Oportunidades: Os Novos De-
safios do Montado de Sobro”, uma exposição “O 
Montado de sobro: um percurso transdisciplinar”, 
várias visitas de campo ao montado e a unidades 
fabris e, ainda, um desfile de moda com produtos 
de cortiça por parte da IF Cork e da CSCork.
O resumo das várias comunicações pode ser 
consultado em https://congressointernacional-
montado.wordpress.com/livro-de-resumos/ .
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Ficor alertou para a importância
da conservação dos solos

CAP apresenta visão para
a agricultura portuguesa 

“Montado e Lezíria – a sua importância para 
a conservação dos solos” foi o tema da VII edi-
ção da Feira Internacional da Cortiça (Ficor), 
que decorreu de 28 a 31 de Maio, em Coruche. 
Uma das novidades desta edição foi a asso-
ciação da Ficor às Comemorações do Ano 
Internacional dos Solos, através da Food and 
Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), e que permitiu alertar para a necessi-
dade de gerir os solos de forma sustentável, 
com vista a um sistema alimentar produtivo, 
qualidade de vida no mundo rural e um meio 
ambiente sustentável, tanto na perspectiva 
florestal como agrícola. Outra das novidades 
foi o Espaço Inovação dedicado à cortiça e aos 
produtos inéditos que se têm elaborado nos 
últimos tempos. Este espaço expositivo esteve 
patente no Centro de Exposições de Coruche 
(antiga estação de camionagem), e contou 
com peças na área do design de mobiliário, 
produto, decoração, entre outros. A organiza-
ção desta exposição esteve a cargo da APCOR 
e contou com o apoio dos seus associados. 
A Ficor 2015 foi inaugurada pela ministra da 
Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, que es-
teve durante o dia 28 a visitar o montado e uma 

A Confederação de Agricultores de Portugal 
(CAP) promoveu o 7º Congresso CAP – Agricul-
tura, Europa e Mercados Internacionais que de-
correu nos dias 22 e 23 de Abril, no Centro de 
Congressos do Estoril. 
A principal iniciativa deste evento prendeu-se 
com a apresentação do documento “Visão 2020 
– Agricultura Portuguesa” e que visa promover 
um cenário de referência para o sector agrícola e 
florestal nacional e lançar uma nova visão para o 
crescimento da agricultura portuguesa.
O documento valoriza o potencial da diversida-
de agrícola em relação à marca Portugal, promo-
vendo a excelência das marcas e dos produtos 

Alguns objectos presentes no Espaço Inovação 
Fotos cedidas pela Câmara Municipal de Coruche

unidade industrial do sector na região de Co-
ruche, num programa organizado pela APCOR 
e os seus associados. De registar que, após a 
visita, Assunção Cristas publicou o seguinte 
texto no seu facebook: “Tive o gosto de assistir 
e participar no início da campanha de descor-
tiçamento em pleno montado. A cortiça é sem 
dúvida um dos mais extraordinários produtos 
da natureza. Conheci depois todo o traba-
lho industrial realizado na fábrica da Amorim 
Florestal e, numa tarde dedica a este sector, 
inaugurei em Coruche a Feira Internacional da 
Cortiça, FICOR, que sob o tema “Montado e Le-
zíria – a sua importância para a conservação 
dos solos”, neste que é também o Ano Interna-
cional dos Solos.
As exportações da fileira da cortiça cresceram 
quase 6% no primeiro trimestre de 2015 relati-
vamente a 2014, ano em que o setor exportou 
846 milhões de euros.
Destaco o contributo do sector para a criação 
de postos de trabalho e no desenvolvimento 
e inovação.”

agrícolas nacionais, e aposta na diversidade e na 
singularidade da agricultura portuguesa para a 
conquista de novos mercados.
Para o presidente da CAP, “pela sua representati-
vidade e importância, a agricultura assume um 
papel estratégico para Portugal e para a econo-
mia portuguesa”. De acordo com João Machado, 
“o crescimento anual do Produto Agrícola Bruto, 
o aumento da produção em valor, a evolução 
positiva das exportações, a par da diminuição do 
défice da balança comercial agrícola, e a criação 
de emprego líquido em Portugal são alguns dos 
factos que evidenciam o potencial e a importân-
cia do sector agro-florestal para o país”, justifican-

do-se a assim a definição de uma visão para a 
agricultura portuguesa por parte da CAP, tendo 
2020 como horizonte.
O documento está disponível em http://www.
cap.pt/images/Brochura%20Visao2020%20
CAP.pdf .
A APCOR esteve presente neste congresso, no 
painel “Perspectivas das Exportações Portugue-
sas”, através do presidente da direcção, João Rui 
Ferreira, que fez uma apresentação do sector da 
cortiça e, em particular, caracterizou os mercados 
de destino dos produtos. 
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O Bureau Veritas Certification trabalha em parceria consigo para garantir a criação de valor através da Certificação prestando uma ampla gama de serviços nesta área: 

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 
Qualidade - ISO 9001 | Saúde e Segurança - OHSAS 18001 | NP 4397 | SafetyCert | SCC (Safety Contractor Checklist) | Ambiente - ISO 14001 | EMAS II - Greenhouse 
Gas Emissions | Responsabilidade Social - SA 8000 e NP 4469-1 | Segurança da Informação - ISO 27001 | Recursos Humanos - NP 4427 | Inovação - NP 4457 

CERTIFICAÇÃO DIRIGIDA A SECTORES DE ACTIVIDADE 
Corticeiro - Systecode | Aeronáutica - EN | AS | JISQ 9100 | Agroalimentar - ISO 22000 | HACCP | GMP l EurepGap | BRC | IFS | Agriconfiance© | Automóvel - ISO/TS 16949  
e QS 9000 | VDA 6 | EAQF | TE 9000 | Electrónica - HSPM | Energia - ISO 29000 | Ferroviário - IRIS | Florestal - SFI  | FSC | PEFC | OLB | Planos Médicos - EN 46001/2  
| ISO 13485/88 | Químico - RC14000 | Tecnologias de Informação - TickIT | ISO 17799 | BS 7799  |Telecomunicações - TL 9000 | Transportes - SQAS | TDGA | TAPA 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE 

Optimizando o seu processo de auditoria com o Bureau Veritas Certification garantirá a melhoria do seu desempenho.

Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 21, 1600-458 Lisboa  |  Tel: 21 710 09 17  |  N.º nacional 707 200 542 
Bureau Veritas Portugal: Lisboa | Porto | Leiria | Sines | Lagoa | Grândola

Qualidade, Saúde e Segurança, Ambiente e Responsabilidade Social.
www.bureauveritas.pt

Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP 
conjuntamente com o Systecode
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Decorria o ano de 1887 quando Oliveira a 
Martins, à data deputado progressista, apre-
senta um projeto para reestruturar todo ter-
ritório rural nacional, firmando a necessidade 
da criação de um novo ministério para esse 
efeito. Estava convicto de que Portugal havia 
esquecido e desmazelado durante séculos 
toda a política agrícola nacional, salientando 
os seguintes fatores como causas principais: 
a perda do Oriente, a separação definitiva do 
Brasil, o desprendimento colonial e a crescen-
te sede de um voraz fomento económico.
Para dar ênfase ao tema realça a evolução 
da legislação florestal ao longo de vários sé-
culos, fazendo uma analogia com o cuidado 
que era tido na ordenação e tratamento da 
população florestal portuguesa. Para o efei-
to destaca o Livro vermelho de D. Afonso V, a 
reforma das Ordenações introduzidas por D. 
Manuel I, o Regimento de D. Duarte e algu-
ma legislação aplicada durante os reinados 
de D. João IV e D. Pedro II.
Não fica indiferente à província alentejana, 
destacando a importância que detinham 
os sobreiros na economia nacional daquela 
época. O quercus suber era uma espécie mais 
lucrativa do que qualquer outra situada na-
quela região, fazendo uma comparação 
com o azinho (quercus ilex), inferindo acerca 
da opinião que havia sido manifestada por 
Barros Gomes na altura da elaboração das 
suas Cartas elementares de Portugal.
Em 1898 surge um problema associado à 
saúde dos sobreiros. Algumas regiões do 
país, nomeadamente Sousel, as lezírias do 
Tejo e ainda os campos de Ferreira do Zêze-
re estavam a ser atingidos por uma praga 

Quercus 
suber: 
árvore
regional, 
árvore
nacional 

que afetava a produção corticeira. Sendo a cor-
tiça, já naquele tempo, a única solução econó-
mico-financeira para muitos dos proprietários 
agrícolas ali situados, era urgente fazer evoluir 
a legislação e regulamentação das zonas rurais 
para proteger de forma clara quer os produto-
res quer a sua matéria-prima, ao mesmo tempo 
que o próprio território seria considerado para 
uma ordenação mais estruturada.
Importante será salientar que esta importância 
merecida ao sobreiro já no século XIX viria a 
ser afirmada, sendo confirmada durante os sé-
culos XX e XXI. No presente, o sobreiro, o quer-
cus suber, é considerado como sendo a árvore 
nacional portuguesa através da resolução da 
Assembleia da República n.º 15/2012, de 10 de 
fevereiro. 
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A origem da Novacortiça S.A. remonta já a 
1935, altura em que António Correia, avó do 
actual CEO da empresa, com o mesmo nome, 
criou uma empresa de cortiça a título indivi-
dual. Anos mais tarde, em 1987, César Correia, 
filho do fundador, juntou-se à empresa e nas-
ceu a César Correia, Lda. Por esta altura, a em-
presa portuguesa suscitou o interesse de duas 
empresas estrangeiras, a Tesa e a Barangé, res-
pectivamente de Espanha e França, que tinham 
como objectivo a fabricação de discos para ro-
lhas de champanhe. As três empresas unem-se 
e dão origem à Novacortiça S.A. A localização 
da empresa em São Brás de Alportel, Algarve, 
“deveu-se à proximidade dos montados da 
Serra do Caldeirão, berço da melhor cortiça do 
mundo!”, refere o CEO da empresa, António Cor-
reia. Em 2003, os sócios Tesa e Barangé cedem 
as suas quotas e, simultaneamente, a empresa 
tomou a forma de sociedade anónima, passan-
do as quotas a pertencer a membros da família 
Correia. O actual CEO ingressou na empresa em 
2006, abraçando o negócio de família, mesmo 
sendo formado em arquitetura, e a sua irmã, 
Sandra Correia, “ajudou a implementar algumas 
áreas fundamentais na empresa, como a gestão 
da qualidade, mas logo decidiu lançar-se com 
a sua marca de produtos de cortiça, a Pelcor”, 
explica António Correia.
A Novacortiça S.A. começou por dedicar-se ex-
clusivamente aos discos para rolhas de cham-
panhe, mas em 2008, devido à crise interna-
cional, “a empresa foi levada a procurar novas 
áreas de negócio, surgindo, assim, dois novos 
produtos: a preparação/traçamento da cortiça 
e os granulados”, conta o empresário. E expli-
ca: “deste modo conseguimos um melhor po-
sicionamento perante os nossos clientes, pois 
conseguimos oferecer tudo o que ele necessi-
ta para a execução da sua rolha.” A empresa é 
predominantemente exportadora, com 80% 
dos seus produtos a chegar a Espanha e Itália, 
transformando 200 milhões de discos por ano. 
A sua capacidade produtiva cresceu ao longo 
dos anos e foi acompanhada pela evolução das 
infraestruturas e dos seus colaboradores. Se no 
início contaram apenas com 12 funcionários e a 
produção era num edifício do casco urbano de 
São Brás de Alportel, nos dias de hoje a empresa 
conta com cerca de 50 trabalhadores e, desde 
1997, com uma unidade fabril completamente 
nova, construída na zona industrial da região.

Instalações da Novacortiça S. A.

António Correia, 
CEO da Novacortiça S.A.

É uma Empresa Líder P.M.E., e tem como visão 
“ser reconhecida como referência de excelência 
no mundo da cortiça, nas suas diferentes áreas 
de atuação, garantindo um posicionamento 
entre os principais players a nível nacional e in-
ternacional.”

Aposta crescente na qualidade

“A Novacortiça S.A. junta o seu acumulado e tra-
dicional “saber fazer” ao rigor exigido pela pres-
tação de um serviço de qualidade, dedicação 
e responsabilidade, acrescentando experiência 
e inovação aos seus clientes”, refere António 
Correia. É, por este motivo, que a empresa tem 
apostado no Systecode (Sistema de Certificação 
mediante o Código Internacional das Práticas 
Rolheiras) e estão na recta final para a certifi-
cação pela ISO 9001 – Gestão da Qualidade. 
“Queremos dar a garantia ao cliente que esta-
mos a cumprir todas as normas e exigências da 
qualidade e, estas certificações, atestam exacta-
mente a excelência do nosso trabalho”, garante 

o CEO. “Além de que, internamente, são tam-
bém ferramentas de trabalho que nos ajudam 
a manter o padrão de qualidade que exigimos a 
nós mesmos”, refere.
Quanto à relação com a APCOR, António Cor-
reia, diz que fazer parte da associação é como 
“pertencer à grande família da cortiça”. Reco-
nhece a importância dos serviços prestados 
como “os comunicados da área jurídica e técni-
ca, cuja informação já vem trabalhada e adap-
tada à cortiça, as campanhas de comunicação 
que a APCOR tem feito no mundo e também 
em Portugal, já estamos cada vez mais nos 
meios de comunicação”. Ainda assim sugere 
“mais iniciativas no sul do país e mais iniciati-
vas em Portugal, porque os portugueses têm 
de reconhecer que a cortiça é o vedante por 
excelência.” Para este reconhecimento, António 
Correia, sugere: “avançar com a inclusão no ró-
tulo do vinho do tipo de vedante que usa, bem 
como levar a cabo mais acções para a defesa e 
manutenção do montado e do sobreiro.”

“Rigor, qualidade, dedicação e 
responsabilidade são as palavras de ordem”

António Correia, CEO da Novacortiça S.A.
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O Sistema de Certificação das Empresas (Sys-
tecode) mediante o Código Internacional das 
Práticas Rolheiras (CIPR) continua a ser uma ban-
deira do sector da cortiça, no que diz respeito à 
qualidade. Na campanha de 2014 foram 310 as 
empresas a nível mundial que conseguiram a 
certificação, sendo que 242 empresas (78,1 por 
cento do total) são portuguesas, 38 espanholas 
(12,3%), 16 francesas (5,2%), oito italianas (2,6%), 
três marroquinas (1%), duas tunisinas (0,6%) e 
uma alemã (0,3%).
Registe-se, ainda, que desde 2011, as empre-
sas que cumprem mais requisitos – ao nível da 
higiene e segurança alimentar, do desenvolvi-
mento sustentável e do impacto ambiental – 
podem-se inscrever no “Systecode Premium”; as 
restantes empresas obtêm o “Systecode Base”. 
Assim, para a campanha de 2014, 250 empre-
sas optaram por pedir a certificação “base” e 60 

a “premium”. Para Portugal, este número foi de 
204 para o “Systecode Base” e 38 empresas para 
o “premium”.
Ainda sobre o número de empresas certificadas, 
destaca-se a importância que as empresas as-
sociadas da APCOR assumem nesta contabiliza-
ção, uma vez que das 242 empresas portugue-
sas, 90% são suas associadas.
Este sistema internacional, implementado des-
de 2000, tem permitido a uniformidade dos cri-
térios na fabricação de rolhas, tendo motivado 
as empresas para as políticas de qualidade do 
seu produto e serviço.
O secretário-geral da CELiège e também pre-
sidente da APCOR, João Rui Ferreira, refere 
que este sistema “é fundamental para elevar 
o nível qualitativo do sector, pois cria rigor e 
motiva as empresas para as políticas de qua-
lidade”. E continua: “este é um exemplo claro 

Systecode é a bandeira 
da qualidade do sector 

Santa Maria de Lamas
Apresentação do livro Memória 
Sonora da Cortiça
A apresentação do livro Memória Sonora da Cor-
tiça que decorreu no Museu de Santa Maria de 
Lamas, no dia 10 de Abril, contou com a presen-
ça da APCOR. A apresentação da obra esteve a 
cargo do director geral da APCOR, Joaquim Lima, 
e de Paulo Bernardino, diretor do Mestrado de 
Criação Artística Contemporânea da Universida-
de de Aveiro. Esta publicação e CD constitui um 
resultado directo do projeto artístico, Memória 
Sonora da Cortiça, da autoria de Luís Gomes da 
Costa (coordenador da Binaural/Nodar) e desen-
volvido entre Setembro e Dezembro de 2014 
com comunidades fabris (antigos e atuais em-
pregados e empresários) e educativas (professo-
res e alunos do 1º ciclo) de várias localidades do 
concelho de Santa Maria da Feira.

Aveiro
Lançamento da Plataforma 
Tecnológica da Floresta 
Decorreu no dia 6 de Maio, o lançamento da Pla-
taforma Tecnológica da Floresta (PTFloresta) que 
teve lugar na Universidade de Aveiro. O objecti-
vo desta ferramenta é transferir o conhecimento 

A APCOR esteve em…
de excelência e os meios tecnológicos desen-
volvidos na Universidade de Aveiro (UA) para o 
sector empresarial ligado à floresta. A plataforma 
enquadra-se na aposta da academia de Aveiro em 
reunir competências internas direcionadas para 
sectores-chave da economia regional e nacional, 
com o objectivo de dar uma resposta articulada e 
multidisciplinar, neste caso particular para o sector 
da floresta. A presença no encontro foi assegurada 
pelo director geral da APCOR, Joaquim Lima.

Santa Maria de Lamas
Visita do secretário-geral da UGT
Carlos Silva, Secretário-geral da UGT, e uma comi-
tiva da UGT de Aveiro visitaram a APCOR e o Cen-
tro de Formação Profissional da Indústria da Cor-
tiça, no dia 14 de Maio. Os representantes desta 
unidade sindical foram recebidos pela Direcção 
da APCOR. Esta visita esteve incluída numa jor-
nada no distrito de Aveiro, onde o líder sindical 
visitou empresas e outras entidades.

Lisboa
Plataforma de Acompanhamento 
das Relações nas Fileiras Florestais
A APCOR, na representação do director geral, 
Joaquim Lima, esteve presente na segunda 

reunião da Plataforma de Acompanhamento 
das Relações nas Fileiras Florestais (PARF). A 
plataforma visa acompanhar as relações entre 
os agentes das fileiras florestais, com o pro-
pósito de desenvolver a competitividade da 
economia portuguesa, através da valorização 
da produção nacional. Nesta reunião, que de-
correu no ministério da Economia, foi apresen-
tado o plano de actividades para 2015, servin-
do, ainda, para fazer o balanço de um ano de 
actuação. 

Porto
Seminário Paper From Portugal
“O Papel na Cultura e na Economia” foi o mote 
para o seminário de encerramento do projecto 
Think Again – Paper From Portugal, desenvolvi-
do pela Associação da Indústria Papeleira, Cel-
pa, e que decorreu a 25 de Maio, na Alfândega 
do Porto. O encontro contou, ainda, com duas 
mesas redondas onde se discutiu a questão do 
papel versus digital e a importância do mesmo 
para a economia da floresta. O evento foi en-
cerrado pela ministra da Agricultura e do Mar, 
Assunção Cristas. A presença da APCOR foi as-
segurada por Claudia Gonçalves, do departa-
mento de comunicação.

de um compromisso voluntário da indústria 
para a melhoria da qualidade do seu produ-
to e dos seus serviços”. “O sector vinícola, as 
caves, os engarrafadores e o mercado em 
geral fazem questão de adquirir, para os seus 
vinhos, um produto final com qualidade e o 
Systecode assegura a credibilidade necessária 
para o sector da cortiça no panorama interna-
cional”, conclui.

Agenda Associativa
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