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Exportações de cortiça crescem 7,8%
| p. 3 e 4

Produtores espanhóis
preferem a cortiça

Cortiça em museu
na China

Designer americana
apaixonou-se pela cortiça

Vários produtores espanhóis deram o
seu testemunho sobre a relação dos
seus vinhos com a cortiça. Palavras
como “insubstituível, indiscutível, natural,
tradição, perfeição, hermeticidade”
podem ser escutadas nestas entrevistas.

A cortiça passou a ter um espaço no maior
museu de vinho na China. A iniciativa
visa estabelecer a relação entre a cortiça
e o vinho e tem ao dispor dos visitantes
um mostruário de elementos e peças
enviados de Portugal.

| p. 5

| p. 6

Melanie Abrantes começou a trabalhar a
cortiça após uma visita a Portugal. Faz peças
à mão e considera que os consumidores
estão disponíveis para comprar objectos que
transmitam uma história. Afirma que, em
breve, os designers vão utilizar a cortiça da
mesma forma que utilizam outros materiais.
| p. 7
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Mais exportações…
A

recuperação das exportações portuguesas de produtos de cortiça são uma evidência ine-

quívoca nos últimos cinco anos. Neste jornal, damos conta dos recentes dados do INE relativos
ao primeiro semestre de 2015, registando-se um aumento de 7,8 por cento das exportações em
valor face ao primeiro semestre de 2014, totalizando 473,2 milhões de euros.
Sendo certo de que ainda não atingimos os 903 milhões de euros alcançados em 2002, estamos
confiantes de que, brevemente, possamos chegar a esta meta e, porventura, ultrapassa-la.
A estratégia sectorial em curso assenta em duas premissas fundamentais em prol do aumento
das exportações: o reforço do papel da rolha de cortiça e, por outro lado, a aposta na diversifi-

Feiras de Vinho

cação de mercados.

Feira

Data

Local

Web-site

É bem conhecido de todos o papel fundamental que o subsector rolheiro e o seu produto

Wine2Wine

02 a 03 de
Dezembro

Itália

www.wine2wine.net/

nobre, a rolha de cortiça natural, assumem no contexto da fileira da cortiça. Sendo certo de que

Shanghai
International
Wine & Spirits
Exhibition

04 a 06 de
Dezembro

China

www.winefair.com.cn/en/
autumn/

Wine Expo

13 a 14 de
Fevereiro de
2016

EUA

www.wine-expos.com/

Vinisud

15 a 17 de
Fevereiro de
2016

França

www.vinisud.com/

Prowein

13 a 15 de Março
Alemanha
de 2016

www.prowein.com/

Salon des Vins
de France

18 a 20 de Março
França
de 2016

www.salon-vindefrance.com/

Feiras de materiais de construção e decoração

esta posição de destaque da rolha de cortiça ocorre ao longo da vida do sector, sabemos que
nos últimos anos tem-se intensificado, conferindo à rolha de cortiça uma maior responsabilidade em toda a viabilidade sectorial. As rolhas de cortiça natural continuam a liderar as exportações de rolhas de cortiça, assumindo o valor de 216,4 milhões de euros exportados no primeiro
semestre de 2015, o que equivale a 63,3 por cento do total exportado de rolhas de cortiça.
A par da importância das soluções de cortiça destinadas à construção e que assumem 25% das
exportações, não devemos descurar o papel já hoje assumido pelos outros produtos de cortiça
que não rolhas e materiais de construção e que, de modo tímido mas gradual, vão assumindo
algum destaque no quadro global das nossas exportações, 8,9 milhões de euros no 1º semestre
de 2015 (1,9%).

Feira

Data

Local

Web-site

A aposta na diversificação de mercados traduz a outra vertente fundamental da estratégia sec-

Construct

02 a 04 de
Dezembro

Canadá

www.constructcanada.com/

torial. São muitos e diversos os mercados da cortiça, sendo que a Europa continua a assumir um

Domotex

16 a 19 de
Janeiro de 2016

Alemanha

www.domotex.de/

Surfaces

19 a 22 de
Janeiro de 2016

EUA

www.tisewest.com

Bautec

16 a 19 de
Fevereiro de
2016

Alemanha

www.bautec.com/en/

The Big5Show

7 a 10 de Março
de 2016

Arábia
Saudita

www.thebig5saudi.com/

Ecobuild

08 a 10 de Março
Reino Unido www.ecobuild.co.uk/
de 2016

lugar de destaque, com mais de 50% do total exportado. A combinação entre mercados ditos
tradicionais e a aposta em mercados emergentes traduz, efectivamente, o factor distintivo da
estratégia seguida pelas empresas. Uma nota especial para o papel importante assumido pelos
EUA no contexto nas nossas importações. Segundo os dados do INE para o 1º semestre de 2015,
os EUA são agora o principal mercado com 20,19 por cento do total exportado, equivalendo a
95,5 milhões de euros, seguido da França com 18,9 por cento e 89,4 milhões de euros.
A Direcção
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Exportações de cortiça
crescem 7,8%
A

s exportações portuguesas de cortiça registaram, no primeiro semestre de 2015, um aumento de 7,8 por cento em valor face a 2014,
totalizando 473,2 milhões de euros, segundo os
dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No que toca ao volume exportado, a tendência foi contrária, sendo
que de 2014 para 2015 registou-se uma diminuição de 2,6 por cento, o que significou uma
redução de 94,6 milhares de toneladas para 92,1

milhares de toneladas exportados (gráfico 1).
Ao comparar o valor das exportações de cortiça com as exportações totais do país, regista-se
que o sector acompanhou a subida das exportações de Portugal que tiveram um aumento
de nove por cento em Junho de 2015, face ao
período homólogo de 2014. De notar, ainda,
que as exportações portuguesas de cortiça representam 1,8 por cento das exportações de
bens portuguesas.

Em relação às importações portuguesas de cortiça, no primeiro semestre de 2015 registou-se
um aumento de 4,2 por cento em valor e uma
diminuição de 9,2 por cento em massa, em relação ao período homólogo do ano anterior, atingindo valores de 64,7 milhões de euros e 31,8
milhares de toneladas (gráfico 2).
CONTI NUA...

Gráfico 1 - Evolução Comparativa Mensal das Exportações Portuguesas de Cortiça 2014-2015 (Massa e Valor)
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Gráfico 2 - Evolução Comparativa Mensal das Importações Portuguesas de Cortiça 2014-2015 (Massa e Valor)
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100.000.000

As rolhas de cortiça natural continuam a liderar
as exportações portuguesas de rolhas de cortiça, assumindo o valor de 216,4 milhões de euros exportados no primeiro semestre de 2015, o
que equivale a 63,3 por cento do total exportado de rolhas de cortiça (Tabela 2).
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Gráfico 3 - Exportações portuguesas de cortiça
por país de destino (1º Semestre 2015)
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Da conjugação dos dados anteriormente apresentados, resulta que o saldo da balança comercial de produtos de cortiça, referente ao
primeiro semestre de 2015, cifrou-se em 408,5
milhões de euros, o que equivale a uma taxa de
cobertura das exportações face às importações
de 731 por cento.
As rolhas de cortiça continuam a liderar as exportações portuguesas de cortiça, assumindo o
valor de 342,1 milhões de euros exportados no
primeiro semestre de 2015 (72,3%), seguido da
cortiça como material de construção com 117,8
milhões de euros (24,9%) (tabela 1).

40.204.823
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Valor (Euros)
Quantidade (kg)

Fonte: INE

aumentado as suas exportações, sendo que em
2014, por exemplo, registou-se um aumento de
1,5 por cento em relação ao ano anterior (gráfico 4).

De realçar, ainda, que o aumento das exportações no primeiro semestre de 2015 dão continuidade à linha de crescimento verificada nos
últimos anos. Desde 2010 que o sector tem

Tabela 2
Exportações de Rolhas
1º Semestre 2015 (Milhões €)
216,4 M€

63,3 %
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Dos dez principais países importadores dos produtos portugueses de cortiça, que representam
cerca de 82 por cento do total exportado por
Portugal, seis pertencem à Europa (55%), sendo
os restantes 27 por cento estão distribuídos pelos EUA, Chile, China e Argentina (gráfico 3).
O EUA é agora o principal mercado com 20,19
por cento do total exportado, equivalendo a
95,5 milhões de euros, seguido da França com
18,9 por cento e 89,4 milhões de euros.
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Gráfico 4 - Evolução das Exportações Portuguesas de Cortiça 2001-2014
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Cortiça é insubstituível para
os produtores espanhóis
A

cortiça é a escolha de produtores vinícolas
e de cava (vinho espumante produzido maioritariamente na região da Catalunha). No âmbito
do projecto InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça –, em Espanha, foram entrevistados alguns nomes de reconhecidas marcas espanholas, no sentido de perceber a sua opinião
sobre a rolha de cortiça e a sua relação com o
vinho. Todos foram unânimes em afirmar que as
rolhas de cortiça são o vedante de eleição para
os seus néctares, identificando um conjunto de
benefícios que a mesma pode aportar ao vinho.
O director técnico da Freixenet, Josep Buján, afirma “elaboramos cava com mais de 150 anos e ele
é vedado com rolha de cortiça, evidentemente.
O seu uso é indiscutível.” “O comportamento da
cortiça é muito melhor, a sua lenta permeabilidade favorece a ‘crianza’ e a evolução do cava.” Para
os menos conhecedores “crianza” é o nome dado
aos vinhos que passam por um processo de envelhecimento ou maturação. Assim, quando encontramos a palavra estampada nos rótulos dos
vinhos da Espanha significa dizer que a bebida
envelheceu 24 meses antes de ser comercializada, tendo estagiado, no mínimo, seis meses em
barrica de carvalho.
Para Josep Buján “a cortiça é um produto natural
e aporta organolepticamente a sensação de que
o produto foi criado numa embalagem nobre,
como é a barrica. A cortiça tem uma vida longa e
é um produto que chegou até aqui porque tem
uma grande resistência.” E conclui: “a cortiça é a
companheira inseparável do vinho e do cava.”
A mesma opinião é partilhada pelo director técnico e enólogo das Bodegas Veja Sicilia, Javier
Ausás, “A cortiça é o único vedante que garante
o futuro dos meus vinhos.” “Quando falamos de
cavas em que o peso histórico é importante, em
que o envelhecimento é fundamental, em que
o vinho será consumido dentro de 100 anos,
a única referência com este peso histórico é a
cortiça”, afirma. Resume em três pontos as características da cortiça: “tradição, hermeticidade
e perfeição.”
O director de Cavas Recaredo, Ton Mata, fala
igualmente em três factores importantes quando se fala da cortiça: “ponto de vista técnico, no
caso dos vinhos ‘crianza’ há um estudo que demonstra que a quantidade de oxigénio dentro
da garrafa é inferior … o que garante menos
oxidação graças ao comportamento da rolha
de cortiça.” O segundo factor é o “aspecto ambiental. A cortiça é um material natural e a in-

Quatro produtores espanhóis apresentam as
razões para preferir a cortiça

dústria respeita o meio-ambiente.” E, por último,
“ a tradição e a identidade da cortiça como um
material do mediterrâneo.” “A cortiça é o companheiro perfeito para o cava e para o vinho”,
concluiu.
O proprietário e enólogo da Dominio de Pingus,
Peter Sissek, também considera a cortiça como
a melhor solução para os seus vinhos: “para os
vinhos que têm de envelhecer 30 ou 40 anos na
garrafa, a melhor solução é a cortiça. Uma rolha
de boa qualidade.” E afirma: “a cortiça é em primeiro lugar o orgulho da adega. Quando abrimos a garrafa é uma imagem que transmitimos
ao consumidor. A cortiça é um produto natural
e sustentável, de momento, não vejo alternativa
à cortiça natural.”

Estes vídeos estão disponíveis na página de
facebook da campanha em Espanha “El corcho
preserva lo bueno” (A cortiça preserva as coisas
boas) acessível em https://www.facebook.
com/preservalobueno e no canal do youtube
da APCOR, acessível em https://www.youtube.
com/user/Apcortica .
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Cortiça no maior
Museu do Vinho na China
O

maior museu na China dedicado ao vinho, o
Qingdao Wine Museum, na cidade de Qingdao,
conta agora com um espaço sobre a cortiça. Esta
iniciativa, da responsabilidade da APCOR, tem
como objectivo dar continuidade ao trabalho de
informação e educação do consumidor chinês
sobre os benefícios e potencialidades da cortiça
e do seu produto nobre, a rolha de cortiça.
Este espaço situa-se no pavilhão dedicado à mostra das indústrias transformadoras e pretende dar
aos visitantes uma panorâmica sobre a relação
estabelecida entre a rolha de cortiça e o vinho.
Para tal, foi criado um mostruário enviado de Portugal, composto por rolhas de cortiça, pranchas e
traços, bem como disponibilizado um conjunto
de material multimédia, com vídeos e fotografias,
que explicam o processo de produção de uma
rolha, desde a matéria-prima até ao produto final.
Para o director do Qingdao Wine Museum, LI Jinguo, “este espaço museológico assume o compromisso de mostrar aos visitantes uma visão

completa da cultura do vinho da qual a rolha de
cortiça também faz parte. Gostaríamos de agradecer à Associação Portuguesa da Cortiça o seu
apoio ao nosso esforço de educar os consumidores chineses sobre o vinho.”
O Qingdao Wine Museum está situado em Shibei, distrito de Qingdao, e foi construído num
antigo edifício da defesa aérea, com cerca de 10
mil metros quadrados. O museu apresenta o processo de plantação das uvas, a história da produção do vinho e as mais famosas caves do mundo.
O museu está aberto o ano todo e pode-se encontrar mais informações no seguinte endereço
http://www.wine-museum.cc/.
Registe-se que a China foi um dos mercados
onde a APCOR desenvolveu o InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – durante o último
ano e meio. Foram várias as iniciativas desenvolvidas e que demostraram a apetência que os
consumidores têm para a cortiça.

Espaço da cortiça no Qingdao Wine Museum

Rolha de cortiça apela
aos cinco sentidos
“H

a 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 disciplinas de marketing experiencial e neuromarketing, áreas que estão a revolucionar a comunicação das marcas.
O seminário foi conduzido pela doutorada em
Marketing, na Universidad Complutense de
Madrid, Elena Alfaro, que centrou a sua apresentação sobre as experiências memoráveis em
torno das marcas e, mais concretamente, na sua
relação com o vinho e o cava (vinho espumante produzido maioritariamente na Catalunha). A
perita internacional em “Emotional Management
y Customer Experience” centrou as suas mensagens nos valores e benefícios que a rolha de
cortiça pode transmitir ao consumidor no que
toca aos sentidos e às suas percepções. A ora-

dora demonstrou que a rolha de cortiça apela
aos cinco sentidos do consumidor, confirmando, assim, as vantagens deste vedante face aos
vedantes alternativos. Por sua vez, o director 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 aromas positivos, assim
como permitir às empresas a produção de rolhas
organolepticamente neutras.
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 representem a
paisagem, devemos fechá-los com a paisagem.”

Esta acção formativa foi organizada no âmbito
do projecto InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça – que, em Espanha, decorre com
o slogan “Corcho: preserva lo bueno” (“Cortiça:
preserva as coisas boas”).
O director da Associació d’Empresaris Surers de
Catalunya, Joan Puig, - entidade que está a colaborar com a APCOR no desenvolvimento desta campanha em Espanha – disse que “estamos
muitos satisfeitos com a resposta positiva que
recebemos por parte dos profissionais do sector
do cava. A aposta nestas iniciativas visa mostrar
o valor acrescentado que a rolha de cortiça dá
ao vinho e conseguir que este possa ajudar no
aumento de vendas do vinho e do cava.”
De registar que este evento contou com a presença do director geral do Instituto Catalán de la
Viña y el Vino (Incavi), Jordi Bort, do presidente da
Confraria del Cava, Toni de la Rosa, e do director
comercial de Cavas Torelló Llopart.

ENTREVISTA

Melanie Abrantes, designer e artesã

Perfil

“Apaixonei-me
pela cortiça”
N

otícias APCOR - Quando decidiu usar a
cortiça no seu trabalho e porquê?
Melanie Abrantes - Decidi começar a trabalhar
com a cortiça na faculdade Otis College of Art
and Design. Estava a viajar em Portugal durante
as férias de verão, para visitar a família, e tive a
oportunidade de ver todas as coisas diferentes
que se podem fazer com a cortiça e as quais
nunca imaginei serem possíveis. A cortiça está
ligada à minha identidade e tenho orgulho de
trabalhar com um material que tem tanto significado para Portugal. Por último, nos dias de
hoje, os materiais sustentáveis são elementos
muito importantes para o design. E a cortiça
preenche os requisitos.
Qual é a principal característica que pode
apontar à cortiça como matéria-prima?
É leve, agradável ao tacto e tem um tom de terra
muito bonito.
Como artesã acha que as pessoas estão
mais sensíveis aos objectos feitos à mão?
Sim, eu penso que os consumidores podem
imediatamente dizer a diferença entre um produto feito cuidadosamente à mão e outro feito
à máquina. Os produtos feitos à mão realçam
exteriormente os detalhes únicos de cada produto, dando-lhes uma identidade que se perde
nos objectos produzidos em massa.
Que tipo de objectos feitos de cortiça podemos encontrar na sua colecção?
Pode-se encontrar topo o tipo de produtos para
a casa. Tenho vasos para plantas, tábuas de corte, castiçais e jarras.
Podemos encontrar produtos com valores
que vão desde os 25$ até aos 715$. O mercado está disponível para comprar estes
produtos?
Sim, há um mercado muito saudável para os
meus produtos. Os meus clientes valorizam os
produtos de alta qualidade feitos à mão. Quando compram os meus objectos não estão apenas a comprar a peça em si, mas compram, também, a história e a missão que estão por detrás
de cada produto.
Acha que a cortiça é um material premium
e capaz de chamar a atenção dos designers
mais famosos?
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Vasos e castiçais fazem parte da colecção
da designer

Os designers estão muito interessados na cortiça como material. Estou a visualizar o seu uso
numa gama muito vasta de produtos, desde
aqueles que são produzidos por grandes empresas como a Ikea até aos produtos feitos à
mão pelos pequenos designers, como eu própria. Penso que as pessoas estão a começar a
perceber o que é a cortiça e como utilizá-la. Parte do meu trabalho é também este ensinamento! Em breve, acredito que os designers vão utilizar a cortiça da mesma forma que usam outros
materiais como a madeira, o metal e a pedra.
Apesar da sua experiência no mundo da
cortiça ser ainda recente, pode descrever
em poucas palavras o que sentiu?
Eu apaixonei-me pelo material. Fiquei encantada durante a minha viagem a Portugal, em
Outubro passado [a APCOR foi responsável pela
organização da visita realizada ao sector da cortiça], e com tudo o que aprendi sobre a indústria
da cortiça. Aprendi muito sobre a importância
do sobreiro e do montado e os seus benefícios
ambientais para Portugal. Fiquei, também, muito impressionada com a forma cuidadosa que
as fábricas e os empresários trabalham a cortiça.
Desde a forma como recolhem o pó da cortiça
para criar energia até o aproveitamento do desperdícios das rolhas para fazer blocos, pavimentos e isolamentos. É realmente um “negócio”
verde, alterando a minha perspectiva sobre os
blocos de cortiça que eu adquiria regularmente.
Tenho um conjunto de ideias para novos produtos utilizando a cortiça e estou muito entusiasmada. Por isso, fiquem atentos!

Melanie Abrantes é a fundadora da Melanie Abrantes Designs, uma empresa
situada em Bay Area, em São Francisco,
EUA, e no activo desde 2013 – altura em
que se apercebeu de que havia um mercado em crescimento para o artesanato.
Artesã, a designer acredita que para criar
algo belo é necessário “sujar” as mãos.
Trabalha com materiais únicos, bonitos
e funcionais e transforma um pedaço de
madeira ou cortiça em peças como jarras, castiçais, tábuas, peças de decoração
e de utilidade para a casa. O seu gosto
pelos trabalhos manuais resulta do facto
de cada peça ser única, tal e qual o material de que é feita. Passa o seu tempo
no estúdio a investigar, a testar e a adaptar o produto ao seu uso, dando origem
a um objecto singular de alta qualidade.
Melanie está a trabalhar para alargar a sua
colecção a peças de mobiliário e iluminação, mas mantendo-se fiel ao seu projecto de produtos feitos à mão.
Mais informações no sítio
www.melanieabrantes.com .

Melanie Abrantes
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Cincork cria Curso de
Especialização Tecnológica com
Universidade de Aveiro
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> Certificação de nível 5
> Passível de apoios sociais
> Possibilidade de prosseguir
estudos superiores

nciado

Co-Fina

por:

Parceiro:

Centro de Formação Profissional da Indústria
da Cortiça (Cincork) deu início a um Curso de
Especialização Tecnológica (CET) de nível 5, cujo
perfil profissional e plano de formação integram
o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)
na área de Metalurgia e Metalomecânica, de
“Técnico/a Especialista em Tecnologia Mecatrónica”. Este projeto resulta de uma parceria entre
o Cincork e a Universidade de Aveiro, enquanto
infraestruturas vocacionadas para a formação de
recursos humanos necessários às empresas, que
demonstram um know-how técnico e tecnológico acumulado. Com este Curso de Especialização
Tecnológica, as entidades visam promover uma
ligação mais aprofundada com as empresas e
potenciar soluções de mão-de-obra mais qualificada, criando mais-valias para as empresas e
potenciando uma maior empregabilidade de
jovens e adultos.
Esta iniciativa contou, desde a elaboração do
processo de criação e autorização (constante do
Despacho nº 6225/2015 de publicado em Diá-

rio da República a 05 de junho de 2015), com a
colaboração de diversas empresas do sector da
cortiça, que se disponibilizaram a estabelecer
protocolos com o Cincork no sentido de implementar a formação em contexto de trabalho a
desenvolver pelos formandos no final do percurso formativo do curso.
Os formandos que obtenham o Diploma de
Especialização Tecnológica poderão prosseguir
estudos superiores, podendo usufruir de creditações conferidas pela Universidade de Aveiro para
a frequência de determinadas licenciaturas.
As inscrições para a formação do corrente ano já
estão encerradas mas poderá fazer a pré-inscrição no seguinte endereço
http://www.cincork.com/articles/show/cet.html

Novos perfis profissionais
no sector da cortiça
O sector da cortiça tem agora dois novos perfis

profissionais de nível 4 e respectivos referenciais
de formação, designadamente “Técnico/a de
Preparação de Cortiça” e “Técnico/a Industrial de
Rolhas de Cortiça”. Os mesmos foram publicados
no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) Nº 23
de 2015-06-22, e que desde essa data passaram
a integrar o Catálogo Nacional de Qualificações.
Esta acção esteve a cargo do Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork)
e veio responder à evolução manifestada pelo
sector da cortiça.
Saliente-se que os dois novos referenciais de
formação permitirão a obtenção de uma dupla
certificação, escolar de nível de secundário e profissional, conferindo o nível de qualificação 4 do
Quadro Nacional de Qualificações e do Quadro

Europeu de Qualificações.
A saída profissional de “Técnico/a de Preparação
de Cortiça” tem como objectivo programar, organizar, executar e controlar a selecção e preparação da cortiça, de acordo com as especificações
técnicas e normas de boas prácticas aplicáveis.
O perfil de “Técnico/a Industrial de Rolhas de
Cortiça” visa controlar, orientar e executar os trabalhos na área da transformação, da granulação
e da aglomeração de cortiça para a produção de
rolhas, assegurando ainda a gestão dos recursos
humanos e materiais, de acordo com as especificações técnicas e normas de boas prácticas
aplicáveis.
A criação destes novos perfis foi sustentada no
“Levantamento de Necessidades de Formação
2016” realizado, recentemente, pelo Cincork,

através da aplicação de um questionário às empresas da indústria, com o intuito de antecipar
as necessidades ao nível das competências críticas e propor intervenções ao nível da formação
profissional. Deste trabalho resultou a adesão de
diversas empresas a receberem formandos que
frequentem cursos destes dois novos perfis profissionais para o desenvolvimento de formação
práctica em contexto de trabalho, corroborando,
desta forma, a relevância atribuída aos mesmos.

SECTOR VINÍCOLA
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Rolha de Cortiça em livro
de Enologia
A rolha de cortiça e a sua relação com o vi-

nho estão presentes no capítulo de um livro
lançado recentemente sobre “ Química Enológica – Métodos analíticos”. A obra, da autoria e coordenação de António Sérgio Curvelo-Garcia e Paulo Barros, tem por objectivo
descrever os avanços tidos nos últimos anos
sobre o controlo da qualidade dos vinhos e de
outros produtos vitivinícolas. Entre os diversos
e múltiplos capítulos, o livro dá atenção à rolha
de cortiça, abordando a importância da selecção da rolha de cortiça na preservação do vinho, bem como são descritos os diversos tipos
de rolhas disponíveis e a sua adequação aos
diferentes vinhos, não esquecendo algumas
indicações básicas no acto de engarrafamento para que a rolha possa cumprir na perfeição
a sua função. Por outro lado, é descrito os vários passos dados pela indústria e por algumas
entidades vinícolas no sentido de prevenir,
identificar e controlar o composto químico
TCA – responsável por aromas indesejados no
vinho. Neste capítulo pode-se, ainda, encontrar alguma informação sobre as referências
normativas existentes para o sector das rolhas
de cortiça e que servem de linhas orientadoras
para a indústria fabricar o melhor vedante.
De um ponto de vista mais geral, e tendo por

base um resumo presente no livro, esta obra
pretende ser a continuação e actualização de
uma outra lançada por um dos autores, há
mais de 25 anos, sobre o controlo de qualidade de vinhos, e a resposta a solicitações e
desafios que foram recebendo de vários quadrantes. Por isso, foca novos conhecimentos
sobre o controlo da qualidade de vinhos e de
outros produtos de origem vitícola, acrescentando, ainda, temas e áreas que não tinham
sido abordados no livro anterior.
Para além dos autores referidos, a obra contou, ainda, com a colaboração de diversos
investigadores e técnicos portugueses que
têm desenvolvido diversos trabalhos em múltiplas matérias, com particular destaque para
a enologia. No caso do capítulo da cortiça, a
colaboração foi da responsabilidade do Centro Tecnológico da Cortiça (Ctcor), na figura da
directora do centro, Alzira Quintanilha, e do
director técnico, Sérgio Moutinho.
“Considerando os enormes avanços científicos
verificados nas últimas décadas, quer no âmbito do controlo microbiológico, quer no âmbito da análise sensorial, seria assim também
indispensável a existência de capítulos sobre
estas temáticas, refletindo os avanços então
verificados. No que se refere à análise sensorial,

Cortiça no Vinho Verde
Wine Fest

foi dada especial ênfase às metodologias e aos
ensaios interlaboratoriais, até também como
fruto da experiência havida recentemente em
Portugal”, pode ler-se no resumo.
A obra tem, ainda, a preocupação de realizar o
enquadramento nas diretrizes definidas pela
Organização Mundial da Vinha e do Vinho,
enquanto organização intergovernamental
mundial para o sector vitivinícola, pela União
Europeia, dado o seu decisivo papel para a regulamentação sectorial e pelo Estado português, dado o principal alvo a que se destina.
A APCOR por reconhecer a importância deste tipo de publicações foi uma das entidades
que apoiou a edição do livro, a par com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.
O livro pode ser adquirido em algumas livrarias do país, bem como no sítio da editora em
www.engebook.com/.

O edifício da Alfândega do Porto recebeu, entre os dias 23 e 26 de Julho, a segunda edição
do Vinho Verde Wine Fest e que contou com um
vasto leque de actividades, que incluiu provas
de vinho comentadas, experiências gastronómicas, showcookings com chefes de renome e
muita animação e música.
A APCOR associou-se ao evento com a distribuição de dropstops e folhetos aos produtores de
vinho que estiverem presente no evento, bem
como com vários cartazes alusivos à cortiça e
às suas características. Os associados da APCOR
tiveram, também, acesso gratuito ao evento.
O festival eno-gastronómico de celebração da
Região Demarcada teve a chancela da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes
(CVRVV).
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Recortes de Imprensa
Philippe Starck e a Giro Sport Design realizaram uma parceria para a elaboração de um capacete com
elementos de cortiça e alumínio, com um design sofisticado e que pretende ser o complemento para
as e-bikes (bicicletas ecológicas) lançadas anteriormente.
O Giro by S+ARCKBIKE é um capacete com um conceito inovador e sofisticado que conjuga materiais
menos convencionais. O capacete junta um forro de cortiça que proporciona um excelente controlo de
energia, é resistente à água e tem propriedades anti-microbianas, bem como alumínico leve na parte
exterior e que permitirá uma fácil reciclagem após o seu tempo de vida. O Giro é o primeiro produto
de uma linha de outros acessórios que permitirão um ciclismo urbano seguro, mais confortável e com
design.

In, http://www.giro.com/eu_en/giro-sport-design-collaborates-with-philippe-starck/

O grupo IKEA lançou a colecção SINNERLIG com Ilse Crawford. Esta colecção consiste em
mais de 30 peças para a casa, que podem ser genericamente distribuídas por três grupos:
trabalhar, comer e descontrair. A cortiça é o elemento chave desta gama e pode ser encontrada em cadeiras, bancos, luminária, entre vários outros objectos. O design é simples e
minimalista e foi criada, como diz o próprio sítio da IKEA, “para estimular os seus sentidos”.
“Com atenção aos mais pequenos detalhes, as peças SINNERLIG são pensadas para estimularem os nossos sentidos, ligando-nos às nossas casas. As peças não são apenas bonitas - têm
um toque agradável, que apetece usar. São artigos simples que melhoram as muitas maneiras
como vivemos hoje em dia.”
A famosa marca de sapatilhas Vans lançou um novo
modelo que tem na cortiça o seu elemento principal. Cork Authentic combinam o modelo icónico das
Vans com o material natural da cortiça. Podem ser
adquiridas no sítio da empresa por 55 dólares.
In, http://www.vans.com/shop/cork-authentictan-true-white#sthash.EGFZl2Fm.dpuf

In, http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/categories/collections/31586/

A Sala Ogival da ViniPortugal, em Lisboa, abriu ao público com um novo visual. A renovação da sala integrou entre outras alterações, a inclusão de pavimentos e revestimentos de cortiça na zona da biblioteca,
bem como os tampos dos bancos em aglomerado
expandido.
In, Visão, 09 de Julho de 2015

A Adega Cooperativa de Borba utiliza a cortiça em
rótulos dos seus vinhos. A direcção da adega decidiu,
em 1964, lançar o seu primeiro vinho com Rótulo de
Cortiça e contou com 10 mil garrafas. A experiência
correu bem. Na década de 90, este número passou
para 200 a 300 mil garrafas.
Revista de Vinhos, 01 de Julho de 2015

MEDIA

A cortiça é um dos elementos utilizados
por uma equipa de arquitectos leirienses
(Joana Moreira, Rui Jurze, Diogo Jurze e
Jorge Francisco) que venceram um concurso para contruir um projecto de um
Hotel Floral na China. O projecto dos portugueses conseguiu-se destacar de entre
mais de um milhar de arquitectos de mais
de 40 países.
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O Gin Gold Grail pretende ser um ícone de Aveiro. A garrafa foi desenhada por Filipa Vieira, uma designer aveirense, e produzida na
Marinha Grande e leva uma rolha de cortiça de Santa Maria da Feira.
A destilaria é de Rui Pinho que utilizou 13 botânicos no processo de
destilação, as novidades são a utilização da flor de carqueja da Serra da
Freita, e da Salicórnia (das salinas Aveirenses).

In, Diário de Aveiro, 07 de Agosto de 2015

In, Diário de Leiria, 20 de Julho de 2015

Sob o tema “Clusters do vinho e da cortiça” a revista Ingenium, pertencente à Ordem dos Engenheiros, dedicou 35 páginas a falar destes dois sectores fundamentais para a economia nacional. Desde entrevistas a textos de opinião, a revista abordou temas como a evolução dos sectores nas últimas décadas ao nível económico, mas também de evolução técnica e tecnológica. A
cortiça foi, assim, apresentada num texto de opinião assinado pelo presidente da APCOR, João
Rui Ferreira, outro pela directora do Centro Tecnológico da Cortiça e outro, ainda, pelo investigador Luís Gil. O engenheiro agrónomo, produtor de vinho e de cortiça, Francisco Almeida Garrett,
também deixou o seu testemunho.
A revista pode ser consultada em http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/
publicacoes/revista-ingenium/revista-ingenium-n-o-148-julho-agosto/

In, Ingenium, Julho/Agosto 2015

A edição da revista da Aicep Portugal
Global de Julho dedicou um especial à
cortiça. Em http://www.portugalglobal.
pt/PT/PortugalNews/Documents/Revistas_PDFs/Portugalglobal_n78.pdf pode
consultar o PDF da revista e visualizar os
inúmeros artigos que saíram sobre o sector. A APCOR contou com um artigo de
opinião do presidente da Direcção, João
Rui Ferreira.
In, Revista Portugal Global, Julho de 2015

Genoma da Árvore Nacional de Portugal
entrou na recta final da descodificação. A
sequenciação do sobreiro teve início em
2013 e está, agora, prestes a ser concluída.
Com a descoberta do ADN da espécie será
possível avançar com projectos para a obtenção de cortiça com melhor qualidade.
A equipa do projecto pertence ao Centro
de Biotecnologia Agrícola e Agro-alimentar do Alentejo (Cebal), em Beja, e engloba
cientistas de várias instituições.
In, Público, 18 de Agosto de 2015

Seis peças de mobiliário da marca portuguesa Insane integram agora a suite presidencial de um hotel
de luxo em Pequim. Depois de ter conquistado um
lugar em Hollywood ao entrar no filme ‘As cinquenta
sombras de Grey’, o mobiliário português chegou a
Pequim. As peças de mobiliário da marca portuguesa Insane, empresa de Perafita, Matosinhos, foram as
escolhidas para equipar a suite presidencial do hotel
de luxo Orient MGM - Beijing, da MGM International
Hotel Group limited.
As seis peças eleitas chamam-se Eleanore, Mystic, Slope, Legacy, Marylin e Chaos e fazem parte da primeira
coleção da Insane (Douro Collection) e vão de valores
desde os dois mil euros até os 18 mil euros.
Todas as peças são desenhadas e criadas em Portugal,
no norte do País, e são produzidas em “madeiras nobres, cortiça, cerâmica e outros materiais de qualidade” especifica Ângela Rodrigues, da Insane. As peças
são numeradas e a produção limitada, que convivem
“harmoniosamente” entre o design e a arte, inspirada pela “identidade e técnica” de ser português. “Há
uma clara preocupação com as questões da sustentabilidade ao utilizar matérias-primas como a cortiça”,
acrescenta. A suite do hotel conta com 316 metros
quadrados e a tarifa é superior a 5.500 euros por noite.

In, http://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/401298/mobiliario-portugues-chega-a-pequim e
http://www.diariodetodos.com/economia/ShowArticle.asp?ArticleID=1488&Page=2
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Coruche vence Prémio
de Município do Ano

Vinho
amigo
do ambiente
A

O

concelho de Coruche foi o vencedor na categoria Região do Alentejo dos Prémios de Município do Ano Portugal 2015, com o projecto
do Observatório do Sobreiro e da Cortiça.
A câmara patrocina um conjunto de iniciativas,
através da introdução de abordagens dinâmicas e inovadoras, promovendo Coruche como
o maior produtor mundial de cortiça, a nível
concelhio.
O Observatório e as atividades nele dinamizadas têm-se destacado ao nível da promoção
e investigação do sector da cortiça. As acções
têm contribuído para a defesa da sustentabilidade económica e para a promoção dos valores
ecológicos e ambientais do Montado de Sobro;
bem como apoiado a investigação e certificação dos processos da cadeia produtiva; divulgado as novas utilizações e novos produtos. Para
isso tem contribuído o Laboratório existente no
observatório, a construção do centro de documentação (acessível em http://www.filcork.pt/
centro-de-documentacao/ ) como suporte da
investigação realizada; e a organização da Feira Internacional da Cortiça (Ficor) que este ano
contou com o Alto Patrocínio da Presidência da
República. Este espaço acolhe, ainda, o Centro
de Competências do Sobreiro e da Cortiça, que
tem como objetivo a criação de um quadro de
referência da investigação para o futuro da fileira e para a definição da Agenda Nacional sobre
esta matéria.
A conquista do galardão de melhor projecto
da região do Alentejo é para o presidente da
autarquia, Francisco Silvestre de Oliveira, “um
motivo de orgulho sobretudo por ser um prémio aferido por um júri independente e de uma
entidade pública idónea, mas também por ser

o reconhecimento do trabalho que estamos a
desenvolver e que revela impactos assinaláveis
no território, na economia e na sociedade, promovendo o crescimento e a sustentabilidade
de um território”, pode ler-se num comunicado
emitido pela autarquia.
A iniciativa é da responsabilidade da UM Cidades e possui um júri composto por nove personalidades independentes, presidido por José
Mendes, vice reitor da Universidade do Minho e
coordenador da plataforma. A segunda edição
do evento decorreu em Braga e visou reconhecer publicamente as boas práticas dos municípios portugueses.
Francisco Silvestre de Oliveira salientou, ainda,
a importância das parcerias feitas entre o município e outras entidades: “o Observatório é uma
estrutura de valorização do montado de sobro
em parceria com associações de produtores,
universidades, investigadores e associações
empresariais. É um projecto pioneiro e que se
diferencia por ser um think tank de um produto
endógeno local e fundamental para a balança
exportadora do país e para a dinâmica de um
sector ao nível da inovação, do desenvolvimento e da investigação de uma fileira que é a principal empregadora do concelho.”
Este galardão é um prémio que a autarquia alarga a todos os que contribuem para a dinâmica
deste projecto e que fazem com que o Observatório seja um exemplo da reinvenção do
poder local e do envolvimento da comunidade
na execução de projectos com real impacto no
território, na economia, na sociedade, que promovem o crescimento e a sustentabilidade.
Foram nove os projetos vencedores por região
e o Prémio Nacional foi atribuído a Vila do Bispo.

WWF, a RG - Rovisco Garcia e o El Corte Inglês
juntaram-se e apresentam um vinho português
amigo do ambiente. O Capreolus é o novo vinho
da conhecida marca familiar Rovisco Garcia e que
está ao dispor dos consumidores desde Setembro.
O vinho tem origem na vinha das Herdades da Rovisco Garcia e, seguindo uma filosofia de gestão a
favor da preservação, é vedado com uma rolha de
cortiça natural certificada segundo os referenciais
de certificação do Forest Stewardship Council®
(FSC®), rótulos e embalagens de cartão também
certificados pelo mesmo sistema que comprova a
gestão forestal responsável.
E, ainda, por cada garrafa adquirida, a RG compromete-se a doar um euro à organização de
conservação global WWF e às suas actividades
em Portugal que englobam a conservação dos
montados de sobro e a protecção da biodiversidade nacional.

Cortiça em
livro infantil
“O

meu livro da cortiça/My cork book” é uma nova
publicação sobre cortiça para os mais novos da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana Paz.
A obra está repleta de desenhos e animações que
convidam as crianças dos 7 aos 12 anos a conhecer,
aprender e experimentar o universo do sobreiro e da
cortiça, de um modo lúdico e interactivo, propondo
uma participação efectiva na construção do livro.
A APCOR apoiou esta iniciativa e, deste modo, o livro esteve à venda na associação a um preço mais
vantajoso para os associados. O livro foi editado pela
LupaDesign.
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Cortiça
guardada
no telhado
N

a segunda metade do século XIX, Clemente
Menéres, oriundo de Santa Maria da Feira, era
comerciante no Porto de vinhos e cortiça para
os mercados do Norte da Europa e do Brasil.
Em 1874, visita pela primeira vez Trás-os-Montes
à procura de sobreiros na tentativa de explorar
um negócio, ainda desconhecido. Cria, assim,
a Quinta do Romeu que depois deu origem à
Sociedade Clemente Meneres, Lda. Logo desde
a fundação, a empresa decidiu instalar na cidade do Porto a sua sede e, para isso, Clemente
Menéres adquiriu em hasta pública metade do
extinto convento de Monchique (fundado no
séc. XVI). No terreno foi construído o edifício
que funcionou como fábrica de rolhas e armazém de vinhos e cortiça, bem como a sede da
empresa que formou com os filhos. Mais tarde,
em 1902, a Sociedade Clemente Menéres instituiu-se como sociedade agrícola por quotas, a
primeira do país. Na fotografia é bem visível o

depósito de cortiça na parte superior do edifício. Esta fotografia faz parte de um espólio de
fotografias antigas do Porto e que podem ser
visualizadas em https://www.facebook.com/
PortoDesaparecido?fref=photo .

Excerto do Facebok de
Porto Desaparecido

OPEL ASTRA
SPORTS TOURER

1.6 CDTi Executive S/S 110cv
Contrato de 48 meses 80.000 quilómetros
Serviços Incluídos:
Pneus Ilimidados
Veículo de Substituição
Manutenção
Seguro

Assistência em viagem
Entrega Personalizada
Pagamento de Impostos

345€

| mês

Com IVA
Oferta exclusiva para PMEs

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.
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Mercure Porto Gaia
inspira-se no vinho
e na cortiça
N

o âmbito da campanha “Segredos Mercure”
em que a marca revela os atributos mais emblemáticos de cada uma das seis unidades Portugal, a Mercure destaca agora a oferta do Mercure Porto Gaia, com a sua paixão pelo vinho e
pela cortiça.
A campanha baseia-se num conceito simples: um
hotel, um segredo. Após ter apresentado o primeiro segredo da marca em Lisboa, o Mercure Porto
Gaia dá a conhecer a sua paixão pelos vinhos.
O Mercure Porto Gaia construiu assim, com a sua
localização privilegiada em Vila Nova de Gaia, uma
ligação profunda aos temas do vinho e da cortiça.

A apenas cinco minutos das caves do Vinho
do Porto, o Mercure Porto Gaia apostou numa
decoração ligada à vinicultura e à cortiça. Partes frontais e torneiras de pipas, vides, objectos decorativos em cortiça, tonalidades roxas
e bordeaux são alguns elementos alusivos à
cultura do vinho. A decoração do hotel passou
a contar recentemente com peças em cortiça
de designers nacionais e internacionais como
um recipiente para gelo de Filipe Alarcão, um
porta-garrafas de James Irvine, peças do artesão
Manuel Fontes, que colabora com o Museu de
Santa Maria de Lamas, entre outros.
Peças de cortiça em exposição no Mercure Gaia

Rolhas de Cortiça com
elementos decorativos
R

olhas de cortiça com figuras históricas, pássaros e outros elementos decorativos são a proposta de Víctor Mota, proprietário do atelier de
cerâmica de autor “Linhas da Terra”. “Este conceito de rolhas decorativas foi muito explorado na
Alemanha, Itália, e Inglaterra e é hoje considerado objecto de colecção”, explica o autor na sua
página de facebook.
Estas rolhas suportam um conjunto de pequenos bustos, de figuras da história nacional e de
personalidades da época e um conjunto de
aves portuguesas em faiança pintada à mão e
em porcelana. As caixas que as embalam apre-

sentam um pequeno texto em português/
inglês sobre a história associada a cada personagem ou ave.
“Estas rolhas têm tido uma boa aceitação no
mercado – em lojas de especialidade, lojas
“gourmet”, restaurantes, lojas de turismo e de
coleccionismo ou como brindes”, refere Víctor
Mota. O artesão diz, ainda, que “consoante o
interesse dos clientes e a quantidade pretendida, podem ser personalizadas, ou seja, na caixa pode aparecer igualmente um texto sobre
a adega, a herdade de proveniência do vinho,
a empresa que oferece (em português/inglês/

Exemplo de rolhas decorativas

francês), assim como a própria figura que a rolha sustenta.”
A loja do autor situa-se nas Caldas da Rainha e
mais informações sobre o seu trabalho podem
ser obtidas em https://www.facebook.com/linhasdaterra.
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SEDACOR – JPS CORK GROUP venceu
o prémio INOVATÊXTIL 2015
A

SEDACOR ficou em 1º lugar, com “Cork-a-tex”, na categoria Produtos, no Showcase de
Produtos Inovadores realizado pelo Centro
Tecnológico do Têxtil e Vestuário (CITEVE), no
âmbito do iTechtStyle Innovation Business
Forum®. O evento teve lugar na Alfândega do
Porto, no dia 1 de Outubro, e foi uma iniciativa
destinada a promover a inovação na fileira têxtil e vestuário.
CorK-a-Tex foi um projeto em co-promoção
da SEDACOR com a Têxteis Penedo, CITEVE e
Universidade do Porto, do qual resultou o respetivo produto: manta produzida em tecido jacquard desenvolvido com fio cuja composição
é 80% Algodão/ 20% Cortiça.
Trata-se de um produto inovador que incorpora, em simultâneo, as propriedades dos
substratos têxteis como respirabilidade e flexibilidade, toque, aspeto e facilidade de conservação e limpeza e as mais-valias funcionais da

cortiça, tais como antibacteriano, anti-ácaros
e isolamento térmico, entre outras. Em simultâneo este produto promove o conceito eco-friendly e de eco-design, contribuindo para o
aumento do seu carácter de sustentabilidade
intrínseca.
O produto Cork-a-Tex foi, ainda, selecionado para finalista do prémio “Future Materials
Awards 2015” na categoria de sustentabilidade.
O INOVATÊXTIL é um prémio inserido no iTechStyle Innovation Business Forum que pretende premiar e destacar os melhores tecidos,
produtos e projetos inovadores expostos no
decurso das duas edições do fórum em cada
ano civil, concebidos e produzidos por individualidades e entidades, empresariais e outras,
associadas à fileira têxtil e respetivos sectores
de aplicação.
Notícia facultada pela empresa Sedacor
Mostra do tecido da Secador

Investigação do sobreiro:
da teoria à prática
Universidades e centros de investigação

têm desenvolvido estudos vários sobre as
temáticas relacionadas com o sobreiro e a
cortiça. Mas como é que as empresas e os
produtores florestais podem aceder à informação gerada pela comunidade científica e
coloca-la em prática? No âmbito do ciclo de
sessões: “Da investigação à aplicação”, promovido pelo Centro de Estudos Florestais
(CEF) - instituição de investigação na área
das florestas e dos produtos florestais -, pretende-se contribuir para a criação de novos
caminhos de disseminação do conhecimento para os gestores florestais e industriais.
Nestas sessões, os resultados do trabalho
científico serão apresentados numa óptica
do utilizador produtivo e amplamente discutidos com os participantes.
O segundo evento deste ciclo teve como
tema ‘O montado e a cortiça’. Esta é uma fileira que o CEF investiga há muitos anos, em
numerosos projetos de investigação nacionais e internacionais, tendo publicado centenas de trabalhos científicos que aumentaram significativamente o conhecimento
sobre o montado, o sobreiro e a cortiça.

Num dia de intenso trabalho, foram apresentados cerca de 10 trabalhos desenvolvidos pelos vários investigadores em temas
como: gestão do solo e da água e descortiçamento e cortiça. Para fechar a sessão, foi
promovida uma mesa redonda sobre “O Papel da investigação na inovação e no futuro
do sector”, onde estiveram presentes, para
além de representantes do CEF, o presidente
da União da Floresta Mediterrânica (Unac),
António Gonçalves Ferreira, e o presidente
da APCOR, João Rui Ferreira. Nesta medida, o
presidente da APCOR focou alguns tópicos
que terão de estar na agenda da investigação do sobreiro, no sentido de se conseguir
mais e melhor cortiça para o sector poder
alcançar o seu objectivo estratégico: ultrapassar a fasquia dos mil milhões de euros
das exportações.
João Rui Ferreira, referiu que ao nível da I&D,
“a APCOR reconhece-se na formulação do
Centro de Competências do Sobreiro e da
Cortiça para que mais e melhor cortiça possa surgir num curto e médio prazo.” A Agenda Portuguesa de Investigação e Inovação
no Sobreiro e na Cortiça – Agenda 3i9 – lan-

çou algumas medidas para que seja possível
“uma maior resiliência dos montados portugueses e a sua perenidade produtiva.”
De registar que a Agenda 3i9 foi estruturada
com base em cinco planos de abrangência
nacional: Plano Nacional de Melhoramento
do Sobreiro e Plano Nacional de Melhoria
da Produtividade, com o objectivo de produzir cortiça de qualidade por indivíduos
adaptados ao stress biótico e abiótico em
povoamentos mais resilientes, no conhecimento das variáveis chave que influenciam
os processos fisiológicos relevantes e sob diferentes modelos de gestão; Plano Nacional
de Defesa contra Agentes Bióticos para prever, diagnosticar e controlar pragas e doenças; Plano Nacional de Qualidade da Cortiça
com o objectivo de garantir matéria-prima
nas condições ideais para a indústria do
ponto de vista mecânico e sensorial e racionalizar métodos e procedimentos de colheita e pós-colheita; e, por fim, Plano Nacional
de Ação Territorial no sentido de avaliar o
papel de contextos biofísicos e de localização no potencial produtivo dos montados,
na provisão dos serviços dos ecossistemas e
no desenvolvimento rural integrado.
Mais informações sobre o evento e o livro
de resumos estão disponíveis em https://
www.isa.ulisboa.pt/vida-no-isa/destaques/
eventos-internos/20150925-o-montado-e-a-cortica .

PUBLICIDADE
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Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP
conjuntamente com o Systecode
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

APONTAMENTOS DA HISTÓRIA
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Importações corticeiras – uma análise
comparativa: presente e passado.
Mais do que uma escolha humana a pre-

sença de cortiça em Portugal foi uma escolha
da Natureza. No presente, Portugal é o maior
produtor, transformador e exportador de
cortiça do Mundo. Os números são bastante expressivos: 100.000 toneladas de cortiça
produzidas ao ano, representando cerca de
49,60% da produção mundial; e exportações cifradas em 2013 em 835,1Milhões de
Euros, significando uma quota de 63,90% do
total mundial. Estes números fazem pender
a balança comercial de forma favorável. Nos
últimos 5 anos com registo estatístico esse
saldo variou da seguinte forma: 2009 – 615,4
milhões de Euros, 2010 – 659,5 milhões de
Euros, 2011 - 680,3 milhões de Euros, 2012
- 704,5 milhões de Euros e 2013 - 699,6 milhões de Euros.
Todavia, podemos inferir acerca da realidade
de importação corticeira portuguesa. Nos últimos 10 anos a média de importações em
valor foi cerca de 125,03 milhões de Euros. Em
milhares de toneladas essa média rondou as
62,85, sendo a cortiça natural ou em bruto o
produto com mais peso quer em valor, com
102,2 milhões de Euros em 2013, quer em milhares de toneladas com um volume de cerca
de 73,3. A origem destas importações é variada: Marrocos, Tunísia, Argélia, EUA, Itália, cabendo à Espanha o protagonismo com cerca
de 64 mil toneladas em 2013, significando
um valor de 105,9 milhões de Euros.
Fazendo uma ponte na história das importações corticeira portuguesas, verificamos que,
noutras épocas, Portugal também tinha necessidade de importar produtos corticeiros,
sobretudo a prancha de cortiça. No passado,
como no presente, este facto era causado
pela dinâmica da indústria transformadora
portuguesa que necessitava de matéria-prima disponível para produzir, sobretudo,
as rolhas de cortiça. Segundo BERNARDO
(1948), para o período compreendido entre
1797 e 1831, os números da importação de
cortiça em Portugal representavam cerca de
0,78% no volume, e 0,47% no valor, quando
comparados com os valores das exportações.
Tendo como base as Balanças de Comércio

Arquivo: José Neiva.

portuguesas, Barros Bernardo alerta para a intermitência da cronologia associada às importações, não se verificando os fluxos de importação
em todos os anos. Mas vejamos os números em
anos/toneladas: 1797 – 1.06, 1823 – 45.32, 1824 –
151.22, 1828 – 31.59, 1830 – 40.44, 1831 – 16.87.
No que à tipologia de produtos importados diz
respeito, apenas se verificou a importação de
cortiça em prancha ou em bruto. Quanto à origem do destino apenas se identificou uma, Espanha, de localidades como Palmos, Belmez na
Andaluzia, e Jerez, Badajoz e Zafra na região da
Estremadura.
Nuno Silva
nunohistoria@gmail.com
http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor

Fontes e Bibliografia:
BERNARDO, Hernâni de Barros (1948). O Comércio
Externo da Cortiça nos Séculos XVIII e XIX (17971831). Lisboa: Tipografia Empresa Nacional de
Publicidade.
Cortiça 2014. Santa Maria de Lamas: APCOR.
MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.) (2002). Portugal e a Instauração do Liberalismo. In MARQUES, A.
H. de Oliveira, SERRÂO, Joel (dir.). Nova História de
Portugal. Vol. IX. Lisboa: Presença.
MARQUES, A. H. de Oliveira, SOUSA, Fernando de
(coord.) (2004). Portugal e a Regeneração (1851-1900).
In MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel (dir.). Nova
História de Portugal. Vol. X. Lisboa: Presença.
SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça nos debates parlamentares da nação portuguesa (1839-1899). Tese de Mestrado em História
Contemporânea. Porto: Faculdade de Letras.
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Paulo Pereira, sócio-gerente da Paulus Cork Lda.

“Para formar uma empresa é preciso
paixão e ambição”
Paulo, Jorge e Américo Pereira, três irmãos, jun-

taram-se em 1998 para fundar a empresa Paulus Cork, Lda. Residentes no concelho de Santa
Maria da Feira, desde sempre tiveram contacto
com a cortiça, quer por viverem no meio, quer
por terem algum familiar que trabalhava no sector. Jorge e Américo trabalharam inclusive em
empresas de cortiça. No início da actividade a
empresa contava com cinco trabalhadores e,
nos dias de hoje, consegue empregar oito. São
transformadores de cortiça e produzem rolhas
naturais, 10 milhões de rolhas/ano. “Nós trabalhamos em função das necessidades dos nossos
clientes. Compramos a cortiça preparada, cerca
de 90% em Espanha, e depois produzimos rolhas mediante os pedidos dos nossos clientes”,
explica Paulo Pereira, sócio-gerente. E continua:
“os nossos clientes fazem parte do mercado interno e desde 2008 que temos também clientes
no espaço comunitário e extra-comunitário”.
Em 2015, concorreram ao Estatuto PME Líder,
um selo de reputação de empresas criado pelo
IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação, tendo obtido o desejado título. Para
obter este selo é necessário preencher um conjunto de requisitos estabelecidos pela instituição. “Conseguimos preencher estes requisitos
e, por isso, conseguimos esta distinção”, refere
o empresário.
Outro factor a referir tem que ver com a adesão
ao Sistema de Certificação das Empresas (Systecode) mediante o Código Internacional das
Práticas Rolheiras (CIPR) que a Paulus Cork, Lda.
já aderiu desde o início da sua implementação.
“Os métodos e as regras de fabricação das rolhas já faziam parte da metodologia da empresa, pelo que a adesão ao Systecode passou mais
pela parte pelo cumprimento de alguns requisitos burocráticos”, explicou Paulo Pereira. “No
início, os clientes ainda perguntavam se estávamos certificados, mas nos dias de hoje isso já é
um dado adquirido. Esta é a melhor certificação
do produto que podemos ter para oferecer ao
cliente”, afirma.

Motivar os colaboradores
A Paulus Cork, Lda. aderiu em 2013-2014 ao programa Formação PME, dinamizado pela APCOR.
“Sou associado da APCOR há muito tempo, mas

Paulus Cork Lda. produz 10 milhões de rolhas/ano

Empresa conseguiu o título de PME Líder

este programa foi, sem dúvida, a maior mais-valia que tive até aos dias de hoje. Foi muito útil
para a formação dos colaboradores em áreas
diversas e uma motivação. Senti que todos ficaram agradados e isso é muito positivo”, descreve Paulo Pereira. E refere: “quando puder aderir
novamente estarei completamente disponível”.
No que toca à sua perspectiva sobre o sector,

o empresário refere que “o sector está velho, os
empresários estão velhos e não têm seguidores. Os novos não querem trabalhar no sector.
Parece que as novas gerações têm medo de
trabalhar no sector da cortiça. Para formar uma
empresa é preciso paixão e ambição, mas, infelizmente, no caso deste sector parece que isso
deixou de existir.”
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Agenda Associativa

A APCOR esteve em…
Lisboa

Apresentação do livro “Petróleo Verde, Floresta de Equívocos”
“Petróleo Verde, Floresta de Equívocos” é o título
do livro recentemente lançado, da autoria de
João M.A. Soares. O livro conta com três volumes e aborda os temas da Floresta Portuguesa
e do Ambiente, nas suas diversas vertentes. A
APCOR, na figura do director geral, esteve presente na cerimónia de apresentação do livro
que decorreu no dia 1 de Julho, na Ordem dos
Engenheiros, em Lisboa.
Filcork no Ministério da Agricultura
A Filcork – Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça - foi recebida no Ministério da
Agricultura e do Mar no passado dia 15 de Julho. A APCOR como associada da Filcork esteve presente nesta audiência e que visou fazer
um ponto de situação dos trabalhos em curso
da única Organização Interprofissional Florestal
(OIF), reconhecida a nível nacional.
CIP reúne com associados
O presidente da direcção da APCOR, João Rui
Ferreira, esteve presente na reunião do Conselho Geral e Direção da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e que teve lugar no dia 24
de Setembro. A APCOR tem por hábito assegurar a sua presença nestas reuniões na medida
em que é a única associação representativa do
sector da cortiça, assegurando, assim, a voz da
cortiça no contexto empresarial nacional.

Santa Maria da Feira

Coruche

Embaixador do México visita o concelho
O embaixador do México esteve de visita a Santa
Maria da Feira. No sentido de dar a conhecer as
indústrias chave do concelho, o presidente da
autarquia promoveu um almoço, que teve lugar
no dia 30 de Julho, entre representantes dos vários sectores, empresários e líderes associativos. A
APCOR esteve representada pelo presidente da
direcção, João Rui Ferreira.

Agenda de inovação para o sobreiro e cortiça
No dia 11 de Setembro decorreu no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, o
Conselho Geral do Centro de Competências
do Sobreiro e da Cortiça. O principal ponto da
agenda foi destinado à Discussão e Aprovação
da AGENDA 3i9 – Agenda Portuguesa de Investigação e Inovação no sobreiro e na cortiça.
A APCOR assegurou a sua presença, na pessoa
do director geral, Joaquim Lima.

Santa Maria de Lamas
Candidatos à AR visitam APCOR
Os candidatos da coligação Portugal à Frente e do
Partido Socialista à Assembleia da República, pelo
círculo de Aveiro, visitaram a APCOR, nos dias 01 e
15 de Setembro, respectivamente. Alguns membros da direcção da associação estiveram presentes neste momento, no sentido de transmitir aquilo que é o trabalho associativo em prol do sector.

Porto
2ª Edição do Porto Wine Day
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, participou na 2ª Edição da Port Wine Day que decorreu no dia 10 de Setembro, na Alfândega
do Porto. A acção evoca a criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro em 1756, a mais antiga Denominação
de Origem do mundo.

Vila Nova de Gaia
Design e Cortiça
A importância do Design para o desenvolvimento da indústria da cortiça” foi o tema da
apresentação do director geral da APCOR,
Joaquim Lima, no Congresso Internacional de
Design, que decorreu na Casa Museu Teixeira
Lopes, em Vila Nova de Gaia. O evento teve lugar no dia 26 de Setembro e esteve incorporado num programa mais alargado que decorreu
durante vários dias e que teve como objectivo
promover o design e a investigação tecnológica como factores essenciais para o desenvolvimento económico do concelho de Gaia e do
país. A organização da iniciativa esteve a cargo
da Associação Nacional de Designers.

