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Anselmo Mendes 
prefere a rolha 

de cortiça

Promoção 
do montado numa 

Feira de Aves

Promoção conjunta 
da cortiça 
e do vinho

Na Alemanha, a APCOR, em par-
ceria com a ViniPortugal, partici-
pou numa acção de promoção das 
Grandes Provas de Vinhos Portu-
gueses que decorreu em Berlim, 
Colónia e Wiesbaden. As provas 
contaram com a participação de 
mais de 150 especialistas de vinho. 
Já na França, a associação juntou-se 
ao Wine Bussiness Club de Paris na 
organização de um seminário sobre 
o futuro da cortiça e dos grandes 
vinhos franceses.
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A APCOR e a SPEA estiveram pre-
sentes na British Birdwatching Fair 
2006, no Reino Unido. Este cer-
tame, que recebeu mais de 18 mil 
visitantes, visou a promoção do 
Turismo Ornitológico no meio ru-
ral em Portugal e a importância dos 
montados de sobro para a conser-
vação das aves. Registe-se que em 
Portugal estas florestas albergam 
150 espécies de aves, algumas delas 
apenas típicas das regiões do medi-
terrâneo.
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Defensor convicto dos vedantes 
naturais e ecológicos, Anselmo 
Mendes diz que só utiliza rolhas da 
mais pura cortiça nos seus vinhos. 
“Para mim, estando resolvidos os 
problemas relativos ao TCA, não há 
produto nenhum com a memória 
elástica e os atributos únicos que a 
cortiça possui. Há todo um ritual à 
volta da abertura de um vinho de 
qualidade que é impensável ser re-
produzido com um screw cap ou 
com um vedante sintético.”

Pag.10 e 11

60 líderes de opinião 
visitaram a fileira



acontecimentos

A APCOR esta-
beleceu mais 
um protocolo 

de colaboração com a 
MDS – CORRETOR 
DE SEGUROS, S.A, 
com sede na Avenida 
da Boavista, 1245 - 4º 
andar, no Porto. O pro-

tocolo foi assinado pelo 
presidente da APCOR, 
António Amorim, e pelo 
Administrador da MDS, 
Adelino Pereira. No 
âmbito deste protocolo 
os associados da APCOR 
terão direito gratuito a 
uma Análise de Risco 

incidente nos ramos 
de Danos Patrimoniais 
(Multiriscos), com dia-
gnóstico e sugestões de 
medidas em relatório 
a disponibilizar. Mais 
informações estão dis-
poníveis nas instalações 
da associação.

APCOR celebra 
protocolo 
com MDS

Adelino Pereira e António Amorim assinam protocolo
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Feira Data Local web-site

Enomaq 13 a 16 de 
Fevereiro Espanha

www.feriazaragoza.com/
web/home/home_certa-

men.asp?id=11&idioma=es

Prowein 18 a 20 de 
Março Alemanha www.prowein.de

Vin Austria 18 a 20 de 
Março Áustria www.vinaustria.at/en/

index.html

Vinitaly
29 de 

Março a 02 
de Abril

Itália www.vinitaly.com

Vinova 15 a 18 de 
Abril Áustria www.vinova.at

Intervitis / 
Interfructa

22 a 26 de 
Abril  Alemanha www.intervitis-interfructa.

de

Expovinis 
Brasil

24 a 26 de 
Abril Brasil www.exponor.com.br

Feiras de vinho

Feira Data Local web-site

Cevisama 06 a 10 de 
Fevereiro Espanha http://cevisama.feriavalen-

cia.com/

Feicon 13 de 
Março Brasil www.feicon.com

Batimat 
Mosbuild

03 a 06 de 
Abril Rússia http://www.buildingshows.

com/

Coverings 17 a 20 de 
Abril 

Estados 
Unidos da 
América

www.coverings.com

Bauma 23 a 29 de 
Abril Alemanha www.bauma.de/de/Home

Feiras de materiais 
de construção



T odos os veículos 
automóveis po-
luem a atmos-

fera com vários poluen-
tes, dos quais o princi-
pal é o dióxido de car-
bono, um dos principais 
responsáveis pelo efeito 
de estufa conducente ao 
aquecimento global. A 
sua redução tem sido um 
dos grandes objectivos 
de governos e institu-
ições diversas e por isso 
produtos que promovam 
a diminuição da presença 
desta substância no ar 
apresentam inegáveis 
vantagens ambientais e 
ecológicas.
Todas as matérias vege-
tais contribuem como 
sumidouros de dióxido 
de carbono e para a fixa-
ção de carbono sendo, 
como é sabido, este um 
dos principais meios 
para contrabalançar a 
produção daquele polu-
ente atmosférico devida à 
queima de combustíveis. 
Se as matérias vegetais 
tiverem vida curta ou 
forem consumidas, o 
carbono volta a formar 
dióxido de carbono que 
é novamente libertado 
para a atmosfera. As-
sim, um dos meios para 
diminuir a quantidade 
de dióxido de carbono e-
xistente na atmosfera, é 
a produção de produtos 
de vida longa com base 
na biomassa vegetal, dos 
quais se pode realçar a 
rolha de cortiça.
A quantidade de dióxido 
de carbono “consumido” 
pelas plantas é proporcio-
nal à quantidade de bio-
massa vegetal produzida. 
Esta proporção é carac-
terística de cada espécie 
vegetal. Para quantificar 
o dióxido de carbono 

“fixado” deve avaliar-se 
o teor de carbono da ma-
téria vegetal e relacionar 
esse valor com o quan-
titativo equivalente de 
dióxido de carbono. 
Com base nesse valor 
para a cortiça amadia 
(tipo de cortiça a partir 
do qual se fabricam as 
rolhas) e no peso médio 
de uma rolha de cortiça 
(com base em vários ti-
pos de rolhas de cortiça, 
com vários tamanhos) e 
na relação entre o teor de 
carbono e o CO2 “fixado” 
podem efectuar-se vários 
cálculos que conduzem 
aos seguintes valores:
- considerando o teor de 
carbono da cortiça e a sua 
relação com o CO2, veri-
fica-se que uma rolha de 
cortiça fixa o equivalente 
ao dobro do seu peso de 
CO2;
- considerando o volume 
total de rolhas de cortiça 
de todos os tipos produ-
zido anualmente (15 mil 
milhões), este número 
corresponde a  um total 
de 145.500 toneladas de 
CO2 fixado por ano.
- considerando o valor 
médio de CO2 que os au-
tomóveis disponíveis no 
mercado emitem por km 
percorrido e consideran-
do uma quilometragem 
média, o total de rolhas 
produzidas anualmente 
corresponde à poluição 
produzida por cerca de 
49.000 automóveis por 
ano;
- Considerando a reco-
mendação médica para 
um adulto de beber dia-
riamente cerca de 2 co-
pos de vinho/dia (2,5 
dl de vinho/dia), seria 
consumida uma garrafa 
de vinho (0,75 l)/pessoa 
em cada 3 dias, o que 

num ano corresponde a 
122 rolhas; este número 
de rolhas corresponde 
a 1183,40 g CO2/pes-
soa/ano o que por sua 
vez corresponde a cerca 
de 7km percorridos por 
um veículo médio/pes-
soa/ano. 
Se juntarmos estes aspec-
tos ao facto de o montado 
de sobro ser o habitat de 
cerca de 140 espécies de 
plantas e de 55 espécies 
de animais, alguns deles 
em risco de extinção, a 
toda a importância social 
e económica do montado 
e da exploração comer-
cial da cortiça e tendo em 
consideração que é com 
a soma de pequenos ges-
tos e contribuições que 
muitas vezes se consegue 
algo de importante, fica 
justificada a contribuição 
ambiental da rolha de 
cortiça comparativa-
mente a outros produtos 
concorrentes, muitos 
deles, na totalidade ou 
parcialmente, feitos com 
base em derivados do 
petróleo.
Concluindo, foi assim 
calculada a contribuição 
ecológica-ambiental , 
expressa como quan-
tidade de CO2 sumido e 
carbono fixado, devida 
ao facto de se consumi-
rem rolhas de cortiça. 
Esta contribuição poderá 
ser usada para a defesa 
e promoção das rolhas 
de cortiça comparativa-
mente a vedantes sinté-
ticos. 

Luís Gil, Engº Quím. 
MSc.
(Responsável 
da Unidade de 
Tecnologia da 
Cortiça - INETI )

Consumir 
vinho rolhado 

com cortiça 
diminui poluição
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artigo de opinião editorial
Aposta na comunicação

Ao longo deste número do Notícias APCOR, 
é bem evidente a quantidade de acções em 
curso em torno da comunicação. A nossa par-
ticipação em diversas provas de vinho na Ale-
manha, a realização do seminário em Paris, a 
organização de visitas a Portugal de impor-
tantes líderes de opinião do mundo do vinho, 
a utilização da imagem de José Mourinho, são 
alguns bons exemplos do trabalho em curso 
para promover a indústria portuguesa de cor-
tiça e, consequentemente, os nossos produtos, 
nomeadamente a rolha de cortiça.
A APCOR congratula-se, pois, com a aposta 
feita em termos da promoção e comunicação. 
O nosso plano de acção dos últimos seis anos, 
tem considerado uma grossa fatia do orça-
mento para a promoção internacional junto 
dos principais mercados e junto de diferentes 
público-alvo.
Esta aposta resulta da clara evidência da ne-
cessidade de comunicar e informar os nossos 
clientes. As mudanças constantes ocorridas 
nos mercados, a necessidade crescente de in-
formação sobre os produtos, a sua utilização, 
garantias e serviço pós-venda, a concorrência 
feroz ditada por produtos alternativos à cor-
tiça e, sem dúvida, a necessidade de um novo 
tipo de relacionamento da indústria da cortiça 
com os mercados e os seus actores, justificam, 
obviamente o investimento em comunicação.
Paralelamente, o reconhecimento do modelo 
dominante e das competências da indústria 
da cortiça na relação com os mercados inter-
nacionais reforçou a ideia de necessidade do 
plano de comunicação institucional e direccio-
nado a todo o sector.
Com arranque do plano no ano 2000, esta es-
tratégia tem vindo a ser desenvolvida em su-
cessivas abordagens comunicacionais, tendo 
a APCOR, contado com o apoio incondicional, 
desde o primeiro momento, do ICEP Portu-
gal. 
O balanço efectuado até ao momento é franca-
mente positivo aproximando-se, rapidamente, 
o encerramento da segunda fase da CIC II, pre-
visto para o final deste ano. Com este encerra-
mento, a APCOR está já a delinear uma nova 
edição da CIC que dê continuidade ao esforço 
comunicacional para 2007. Com o novo pro-
jecto ficam, assim, reunidas as condições para: 
dar continuidade ao esforço de comunicação 
da Fileira da Cortiça, difundindo os efeitos a 
toda a cadeia de valor; garantir as condições de 
sustentabilidade do sector junto dos mercados 
externos e, deste modo, fortalecer  a  capaci-
dade exportadora da Indústria Portuguesa de 
Cortiça; promover os dos produtos de cortiça, 
em especial a rolha de cortiça em segmentos 
específicos e, assim, contrariar a acção dos ve-
dantes alternativos junto de importantes mer-
cados.

A Direcção

Av. Comendador Henrique 

Amorim, n.º 580 Apartado 100 

4536-904 Santa Maria de Lamas

Tel:22 747 40 40

Fax: 22 747 40 49

e-mail: info@apcor.pt

www.realcork.org

Ficha Técnica
Director: António Amorim
Periodicidade: Trimestral
Tiragem: 1200 Exemplares
Distribuição: Gratuita
Propriedade: APCOR



conservação da natureza, 
ficamos muito lisonjea-
dos por poder promover 
uma campanha amiga do 
ambiente e que apela à 
reciclagem.”
No primeiro passo desta 
iniciativa, a exibição da 
floresta asiática que in-
cluiu a exposição dos ele-
fantes, foi concluído com 
sucesso graças aos fundos 
recolhidos e está já a ser 
planeada a segunda fase. 
A FOTZ está empenhada 
em continuar este projec-
to (da qual faz parte uma 
área de treino e compra 
de várias espécies de ele-
fantes), por isso vai per-
sistir na ideia do uso de 
rolhas de cortiça como 
vedante, de modo a que a 
iniciativa possa perdurar 
no tempo. 
De registar que para 
incentivar as lojas 
Duncan’s a participar, a 
APCOR – promotora da 
iniciativa - em parceria 
com o Instituto do Vinho 
do Douro e do Porto e 
do Instituto do Vinho da 
Madeira, oferece todos os 
meses aos outlets aderen-
tes seis garrafas de vinho 
através de um sorteio. 

ambiente

A s célebres lojas 
Duncan’s, em 
Melbourne, na 

Austrália, estão a incen-
tivar os seus clientes a 
reciclar rolhas de cortiça. 
Com mensagens como 
“Esta pequena decisão 
que faz todos os dias 
pode ter um impacto 
no ambiente. É por isso 
que da próxima vez que 
escolher a sua garrafa de 
vinho encontrará uma 
razão para não escolher 
um vinho que não tenha 
cortiça”. No site das 
lojas em www.duncans.
com.au pode ainda ler-se 
que as rolhas de cortiça 
são “inteiramente natu-
rais, feitas da casca do 
sobreiro. E que são total-
mente recicláveis.”
A campanha de recolha 
de rolhas de cortiça está 
presente em mais de 100 
lojas Duncan’s, onde é 
possível, também, encon-
trar um conjunto de ma-
terial promocional sobre 
a cortiça que explica aos 
consumidores australia-
nos a proveniência deste 
vedante, assim como as 
suas características natu-
rais que fazem dela um 

excelente vedante para 
os vinhos. 
As rolhas recolhidas por 
um grupo de voluntários 
da associação Friends 
of the Zoos (FOTZ) são, 
posteriormente, vendi-
das a um centro de re-
ciclagem, e vão dar vida 
a novos produtos em cor-
tiça como, revestimen-
tos para o chão, memo-
boards, bolas de cricket, 
entre outros. Os fundos 
recolhidos vão servir 
para apoiar esta associa-
ção sem fins lucrativos e 
que, por sua vez, ajuda 
o jardim Zoológico de 
Melbourne, o Healesville 
Sanctuary e o Werribee 
Open Range Zoo.
Desde 1998 que a FOTZ, 
situada em Vitória, re-
colhe rolhas de cortiça 
para arrecadar fundos 
para uma exposição so-
bre elefantes, a The Trail 
of the Elephants Exhibit, 
e que tem suscitado um 
enorme interesse entre 
os australianos. No site 
da associação em www.
fotz.org.au/cork.htm, 
os membros dizem que 
“como o zoo é uma or-
ganização com fins de 

Diga sim à cortiça

Esta iniciativa que ainda 
está em execução fez 
parte das actividades para 
a Austrália da Campanha 
Internacional da Cortiça 
II que teve como mote 
“Say yes to cork” (Diz 
sim à cortiça). A CIC II 
decorreu nas principais 
cidades australianas, 
Sydney e Melbourne, que 
concentram cerca de dois 
terços da população total 
da Austrália. A campanha 
dirigiu-se, sobretudo, aos 
consumidores e retalho 
e contou, ainda, com a 
publicação de anúncios 
nos principais media do 
país e com a criação do 
site www.yestocork.com.
au. 
Com uma mensagem 
“verde” a realçar o poten-
cial ecológico, natural e 
amigo do ambiente deste 

produto, os principais 
objectivos desta cam-
panha passam por incu-
tir nos consumidores o 
hábito de escolher rolha 
de cortiça no acto de 
compra do vinho, equili-
brar o debate nos media 
com a indústria e o 
comércio, visando assim 
travar o ataque constante 
de que a imagem da cor-
tiça é alvo, recuperar a 
tradição, misticismo, 
romance e charme asso-
ciados ao acto de aber-
tura de uma garrafa de 
vinho e, ainda, informar 
os australianos sobre 
alguns conceitos errados 
sobre a cortiça, nome-
adamente, sobre o modo 
como é feito o descor-
tiçamento dos sobreiros 
e sobre a importância do 
montado na preservação 
dos ecossistemas. 

Reciclagem de cortiça 
na Austrália

Cartaz informativo colocado nas lojas Duncan's
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A fileira da cor-
tiça continuou 
a receber visitas 

de líderes de opinião e de 
jornalistas. 
Desta vez, dos Estados 
Unidos, veio George 
Taber, jornalista freelan-
cer, e internacionalmente 
reconhecido, quer pela 
sua carreira jornalística,  
quer  pelos  livros  que  
publicou. O mais recente 
é “Judgement of Paris”, 
publicado em meados 
de 2006, traduzido para 
várias línguas, incluindo 
o português, e reconhe-
cido em diversos meios 
internacionais. A visita 
deste líder de opinião 
teve como propósito a re-
colha de informação para 
a elaboração de manual 

sobre vedantes denomi-
nado “Battle for the Bot-
tle” e que será publicado 
em Janeiro de 2007.
Do Reino Unido, a visita 
foi de Francis Farquhar, 
freelancer que colabora 
com as resvistas Tatler, 
Harpers & Queen, Cos-
mopolitan, Vogue, Men’s 
magazines and Regional 
lifestyle magazines. 
Mas as visitas não se con-
finaram a jornalistas, da 
Austrália deslocaram-se 
a Portugal Domenic e 
Doris Crea, retalhistas de 
uma das lojas Duncan’s, 
onde se desenvolveu a 
iniciativa de reciclagem 
de rolhas, e que foi con-
siderada a melhor pro-
motora da iniciativa. 

Mais de 60 jornalistas 
visitaram a fileira

George Taber visita uma fábrica de cortiça

Dominic e Doris Crea, retalhistas das lojas Duncan's, visitam o montado
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capa

A s visitas que fo-
ram promovidas 
pela Campanha 

Internacional da Cortiça 
durante o seu período de 
execução, com término 
em Setembro, trouxe-
ram a Portugal mais de 
60 líderes de opinião e 
jornalistas para viver a 

história da cortiça. As 
visitas foram provenien-
tes não só dos mercados 
chave da campanha, mas 
também de outros países, 
uma vez que os jorna-
listas, voluntariamente, 
contactaram a APCOR 
para os guiar pelo mundo 
da cortiça. 

Ingleses são os que 
mais visitaram o sector

Os líderes de opinião 
deslocaram-se, essencial-
mente, do Reino Unido, 
com mais de 15 visitan-
tes, seguido pela França, 
mais de dez, e dos Esta-
dos Unidos (oito visitas) 
(gráfico 1).
O itinerário envolveu 
uma visita à floresta de 

sobro e uma visualiza-
ção e acompanhamento 
de uma operação de des-
cortiçamento, quando 
realizada durante a 
época de tirada, e que 
contou com o apoio de 
duas associações flo-
restais – Associação de 
Produtores Florestais de 
Ponto de Sor e Associação 
de Produtores Florestais 
de Coruche - e uma visi-
ta guiada a pela menos 
uma fábrica de cortiça, 

com  elevado  input  de  
modernidade e controlo 
de qualidade. Em parale-
lo, tiveram, também, um 
contacto com a gastro-
nomia e, muito especi-
almente, com o vinho 
Português. Sendo o vinho 
um dos principais produ-
tos de exportação houve 
a preocupação de promo-
ção cruzada do vinho e 
da cortiça, com o apoio 
da ViniPortugal. 

Gráfico 1
Número de visitas / país

Reino Unido

E.U.A.

Austrália

França

Alemanha

Rússia

Irlanda

Canadá

Suécia

Argélia

Países Nórdicos

0 5 10 15 20Fonte: APCOR



programas

C ork Education 
Programme é 
o nome de um 

módulo sobre cortiça que 
foi introduzido nos pro-
gramas de alguns cursos 
a leccionar em reconhe-
cidos institutos america-
nos. 
Na Califórnia, os alunos 
do US Court of Master 
Sommeliers vão ficar a 
perceber um pouco mais 
sobre o processo de fa-
bricação de uma rolha de 
cortiça, desde a floresta 
até ao produto final, as-
sim como conhecer os 
métodos existentes no 
sector para a prevenção e 
erradicação do 2-4-6 Tri-
cloroanissol. Este módulo 
será dado pelo Director 
Educativo do Instituto, 
Tim Gaiser. 
Já em Washington, na 
Society of Wine Educa-
tors, o módulo foi refor-
mulado, uma vez que nos 
anos anteriores se fazia 
uma associação directa 

entre a cortiça e o TCA. 
Lisa Airey, a voz deste 
módulo, alterou a infor-
mação passando a expli-
car que os odores prove-
nientes do TCA podem 
ter vários factores na sua 
origem. 
Ainda no âmbito deste 
programa, estará dis-
ponível on-line no site 
www.realcorkusa.com 
um questionário sobre 
a cortiça para que todos 
os interessados possam 
responder e obter uma 
validação dos seus co-
nhecimentos. Quem ob-
tiver aprovação receberá 
um pack de informação 
sobre a cortiça, da qual 
fazem parte um Kit Téc-
nico sobre Rolhas de Cor-
tiça, um Drop Stop com 
a marca Realcork e uma 
brochura sobre a cortiça. 
De assinalar que os for-
madores antes de repen-
sarem os seus módulos ti-
veram a oportunidade de 
visitar Portugal e a indús-

tria de cortiça, enchendo 
a sua “bagagem” com in-
formação de relevo e que 
contribui para uma nova 
visão do sector.
Esta actividade, inserida 
na Campanha Interna-
cional da Cortiça (CIC) II 
que se desenvolveu nos 
Estados Unidos nos úl-
timos meses, tem como 
objectivo promover a 
cortiça com base em dois 
eixos de aplicação, a rol-
ha e os materiais de con-
strução.
No caso da rolha de cor-
tiça, e sendo as acções 
essencialmente dirigidas 
ao trade vinícola, para 
além do Cork Education 
Programme, foram dis-
tribuídos 200 Kit’s edu-
cacionais sobre cortiça a 
retalhistas americanos.
A campanha contou, 
ainda, com a publicação 
de anúncios e publiedi-
toriais a publicar nas 
principais publicações 
do sector vinícola, nome-
adamente, Santé, Wine & 
Spirits e Wines and Vines, 
com visitas a Portugal de 
Sommeliers e jornalistas, 
o envio de comunicados 
à imprensa sobre notí-
cias do sector, um work-
shop técnico para comu-
nicar os últimos avanços 
da indústria de cortiça e 
a elaboração de um mini 
web-site sobre cortiça, 
acessível em www.real-
corkusa.com. 

Prémio para a melhor 
composição sobre cortiça 
e vinho

“My favourite moment 
with Real Cork” foi o 
título do concurso lan-
çado pela APCOR nos 
Estados Unidos e que 
visou premiar a me-
lhor composição que 
descreveu o melhor 
momento/experiência 
que o consumidor teve 
com um vinho vedado 
com cortiça. 
A iniciativa teve início 

com a publicação de um 
anúncio em várias re-
vistas apelando à par-
ticipação no concurso. O 
vencedor deste concurso 
ganhou um prémio de mil 
Dólares em vinho, sendo 
que o segundo e terceiro 
classificado receberam 
500 e 250 dólares. 
As histórias, essen-
cialmente escritas por 
mulheres,  relataram  
momentos passados em 
restaurantes ou em jan-
tares de família, onde se 
abre uma garrafa espe-
cial de um vinho antigo 
e que está vedado com 
rolha de cortiça. O 
momento de abertura da 
garrafa é descrito como 
um ritual único, envolto 
de glamour e sofistica-
ção que termina com 
o “pop” da rolha. Para 
alguns a rolha de cortiça 
passa a ser, também, o 
símbolo de um momento 
inesquecível, como se 
guardasse um segredo 
de um momento e eter-
nizasse a lembrança de 
uma história de amor. As 
composições estarão dis-

poníveis em www.real-
cork.org.

Cortiça para construção 
promovida nos EUA

Para os materiais de cons-
trução, a CIC II realçou e 
valorizou as propriedades 
naturais da cortiça para 
os revestimentos, pavi-
mentos e isolamentos de 
edifícios. Com uma lógi-
ca de divulgação junto de 
designers e arquitectos, a 
campanha contou com a 
publicação de três anún-
cios na Architectural Di-
gest, um mailing de pos-
tal e brochura realçando 
as potencialidades esté-
ticas e físicas da cortiça, 
e o estabelecimento de 
contactos telefónicos. 
As acções englobaram, 
também, a elaboração 
de uma newsletter elec-
trónica, conteúdos sobre 
a aplicação da cortiça, 
material de construção, 
no site realcork.org e o 
estabelecimento de uma 
parceria com a US Green 
Bulding Council.

Cortiça nos planos de estudo 
de institutos vinícolas americanos
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Cork Information Bureau disponibilizou informação

dos materiais facultados.

Campanha para os 
retalhistas alemães

A Campanha Internacio-
nal da Cortiça II, para 
além da participação 
nestas provas de vinhos, 
desenvolveu uma acção 
dirigida aos retalhistas 
alemães e especialistas 
de vinhos (como por e-
xemplo junto de cerca 
de 200 Retalhistas Cer-
tificados de Vinhos Por-
tugueses) e que contou 
com a promoção e sensi-
bilização para a cortiça, 
através da distribuição 
de um kit com informa-
ção e de alguns materiais 
promocionais que estes 
poderam colocar nas suas 
lojas, nomeadamente 
posteres e gravatas para 
identificar as garrafas ve-

dadas com cortiça. Com 
a mensagem “Ein großer 
Wein beginnt beim 
Korken” (“Um grande vi-
nho começa pela rolha”) 
foi, ainda, publicado um 

anúncio em dois impor-
tantes meios de comu-
nicação - WeinMarkt e 
a Weinwirtshat - a in-
centivar o trade a aderir 
à acção promocional, e 
foram, ainda, trazidos a 
Portugal um retalhista e 
um consumidor vence-
dores de um concurso 
que visou premiar os 
aderentes à iniciativa.
Estas actividades foram 
a rampa de lançamento 
para um conjunto de 
acções que estão a ser 
planeadas para com-
bater a crescente ame-
aça dos vedantes sin-
téticos na Alemanha, 
onde se tenta também 
introduzir um vedante 
de vidro, e que fazem 
parte de uma Campanha 
Internacional da Cortiça 
III. Esta terceira fase terá 
início no próximo ano, 
encontrando-se, neste 
momento, em fase de 
avaliação pelas entidades 
competentes. Regista-se 
que a defesa da cortiça 
neste mercado e no velho 
mundo vinícola é cada 
vez mais premente, pois 
apesar da tradição e pro-
vas dadas pela cortiça, 
a Europa vinhateira está 
a testar a moda trazida 
do novo mundo vinícola 
na utilização de vedantes 
alternativos à cortiça. 

A cortiça e o vinho 
deram, mais 
uma vez, as 

mãos para a promoção 
destes dois produtos de 
excelência. Desta vez foi 
na Alemanha. A APCOR, 
em parceria com a 
ViniPortugal,  participou 
numa acção de promoção 
das Grandes Provas de 
Vinhos Portugueses que 
decorreu em três cidades 
alemãs: Berlim, Colónia 
e Wiesbaden. As provas, 
de 19 a 21 de Setembro, 
contaram com a presença 
de mais de 30 produtores 
e empresas de vinho por-
tuguesas e uma partici-
pação de mais de 150 
especialistas em cada 
prova. 
As provas foram sem-
pre antecedidas de uma 
prova comentada de 
vinhos, conduzida por 

especialistas (Hendrik 
Thoma -Berlim, Peer 
Holm – Colónia, Kris-
tine Bäder e Katja Börn-
er- Wiesbaden), onde os 
jornalistas e membros 
do trade poderam ficar a 
saber mais sobre as par-
ticularidades do vinho 
português. 
A APCOR, à semelhança 
de outras iniciativas, 
marcou a sua presença 
com o Cork Information 
Bureau, um local onde 
disponibilizou informa-
ção sobre cortiça a todos 
os interessados. Desde 
suportes destinados es-
pecificamente à indústria 
vinícola, como é o caso 
do Kit Técnico sobre Ro-
lhas de Cortiça ou o Drop 
Stop (apanha gotas), até 
informação sobre as ac-
tividades da associação 
(Booklet) foram alguns 

Promoção da cortiça 
e do vinho na Alemanha

Cerca de 150 retalhistas estiveram presentes nas provas
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"Q uel est 

l'avenir du 

b o u c h o n 

en liège et des grands 
vins français ?" (Qual é o 
futuro das rolhas de cor-
tiça e dos grandes vinhos 
franceses) foi o tema da 
conferência que decor-
reu no Wine & Bussiness 
Club de Paris. Este evento 
que decorreu num dos 
hotéis mais charmo-
sos da cidade das luzes, 
Hotel Bristol, no dia 18 
de Outubro, contou com 
mais de 150 convidados 
do clube que pertencem 
às grandes caves france-
sas, e são, também, figu-
ras reconhecidas liga-
das do mundo vinícola 
daquele país. 
O evento contou com a 
presença do presiden-
te da APCOR, António 
Amorim, do delegado do 

ICEP em Paris, Mário 
Azevedo Ferreira, do Di-
rector Geral da Maison 
Louis Jadot, Jacques 
Lardière, e do presidente 
do Wine Bussiness Club, 
Alain Marty. 
O presidente da APCOR 
expôs os últimos grandes 
avanços que a indústria 
portuguesa de cortiça tem 
levado a cabo no sentido 
do aumento da qualidade 
dos produtos oferecidos, 
assim como lembrou a 
importância deste mer-
cado para a indústria de 
cortiça, uma vez que cer-
ca de 20 por cento do que 
Portugal exporta destina-
-se à França. De registar 
que a França absorve 
170 milhões de euros, de 
um total de 838 milhões 
de euros, sendo que 154  
milhões de euros, dizem 
respeito a rolhas de cor-
tiça.

A conferência foi seguida 
de uma degustação de 
champanhe Ruinart, de 
Whisky The Glenlivet e 
de vinho das castas Sau-
vignon Blanc e Chardon-
nay, e de um debate com 
a presença do presidente 
do Arc International, 
Philippe Durand, e do 
presidente da Banque 
Postale, Patrick Werner.

Degustação de vinho e 
gastronomia francesa
 
O evento terminou com 
um jantar realizado por 
Eric Frechon (duas es-
trelas no Guia Verme-
lho da Michelin) e que 
contou com a presença 
de Jacques Lardière, 
da Maison Louis Jado, 
Jacques Conte, da Do-
maine de Canterrane, 
Benoît Collard, da Moët 
Hennessy Wine Estates, 

e de Dominique Bernard, 
presidente da Revue du 
Vin de France. 
Esta foi mais uma das 
iniciativas da Campanha 
Internacional da Cortiça 
(CIC) neste país repre-
sentativo do “velho mun-
do vinícola”, com grande 
peso na utilização de 
rolha de cortiça e, ainda, 
pouco receptivo à utiliza-
ção de vedantes alterna-
tivos, mas que, sem um 
estímulo de confiança e 
perante a contingência 
de ter de competir no 
mercado global, está a 
ser levado a introduzir 
os novos vedantes no 
segmento de vinhos para 
consumo rápido. Por este 
motivo, o contacto com 
os líderes de opinião do 
sector vinícola, através de 
encontros informativos, 
são fundamentais para a 
demonstração dos desen-

volvimentos do sector, 
quer ao nível das novas 
tecnologias e da inova-
ção, quer na mostra da 
diversificação dos produ-
tos que permitem uma 
escolha ajustada a todo 
o tipo de necessidade da 
indústria vinícola. 
Na sequência deste semi-
nário foi possível, ainda, 
a participação do presi-
dente da APCOR num 
debate na Rádio BFM, 
de Paris, uma das mais 
importantes rádios eco-
nómicas parisienses, e 
da publicação de uma 
reportagem de duas 
páginas sobre Portugal e 
a rolha de cortiça, em 
particular, na revista do 
W&BC, divulgada junto 
de todos os membros e 
assinantes (mais de 13 
mil pessoas) e também 
na NET. 

Seminário em França 
promoveu a cortiça
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plantação de sobreiros é 
uma dominante. 
A acrescentar, ainda, que 
o montado é, também, 
importante do ponto de 
vista ambiental, porque é 
um sistema de produção 
sustentável (como por 
exemplo protege o solo 
da erosão, conserva a 
humidade do solo, ajuda 
a combater as alterações 
climáticas); e serve de 
sustentáculo às comuni-
dades locais, preservando 
as tradições e competên-
cias. Mas a conservação 
destes montados só é pos-
sível devido à extracção 
da cortiça, cuja matéria-
-prima serve de suporte 
à produção de rolhas 
– principal produto fa-
bricado. Esta indústria 
tem um impacto signifi-
cativo na economia do 

país – contribuindo com 
cerca de 2,24 por cento 
do valor das exportações 
portuguesas e mais de 33 
por cento do conjunto das 
exportações portuguesas 
de produtos florestais, 
e garante, na indústria, 
cerca de 12500 postos de 
trabalho directos.
Por este motivo, a SPEA, 
a APCOR e a RSPB estão 

A APCOR, a Socie-
dade Portuguesa 
para o Estudo 

das Aves (SPEA), a 
Royal Society for the 
Protection of Birds 
(RSPB) e a Confederação 
dos Agricultores de 
Portugal (CAP) estiveram 
presentes na British 
Birdwatching Fair 2006, 
que decorreu de 18 a 20 
de Agosto, na Reserva 
Natural de Egleton, em 
Rutland Water, Oakham, 
no Reino Unido. 
Neste certame, que é con-
siderado a maior feira de 
actividades de lazer asso-
ciadas à observação de 
aves a nível mundial, a 
participação da SPEA, e 
através dela da APCOR, 
visou a promoção do 
Turismo Ornitológico no 
meio rural em Portugal e 

a importância dos mon-
tados de sobro para a 
conservação das aves. 
A Feira espelhou toda 
a actividade de birdwa-
tching (observação das 
aves) funcionando, em 
simultâneo, como apoio 
à conservação de espécies 
de aves. Algumas cen-
tenas de stands trouxe-
ram mais vida à Reserva 
Natural de Egleton e ofe-
receram aos mais de 18 
mil visitantes uma mão 
cheia de actividades e 
utilidades para os mais 
apaixonados pelas aves.
A participação na feira 
teve como objectivo 
divulgar a existência de 
propriedades agrícolas 
capazes de desenvolver 
actividades de Turismo 
Ornitológico, muito em 
especial as herdades cuja 

APCOR e SPEA na British 
Birdwatching Fair 2006
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ambiente

a colaborar numa cam-
panha de promoção e 
divulgação no Reino 
Unido (o maior consumi-
dor mundial de vinho), 
que visa demonstrar 
a importância do con-
sumo dos produtos de 
cortiça para a conserva-
ção das aves, e de todo 
o ecossistema, no sul da 
Europa.

Stand da APCOR e SPEA na Birdwatching
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É  impossível não 
reparar na garrafa. 
Bem mais alta que 

as demais, esguia e de um 
verde fumé onde sobres-
sai o rótulo e a cápsula 
pincelados a prata, chama 
a atenção pelo seu design 
estilizado e original. Até 
a rolha combina na per-
feição com a elegância do 
conjunto; a cortiça muito 
clara, quase branca e 
de toque macio, traz a 
assinatura do criador do 
vinho que ajuda a preser-
var, Anselmo Mendes. 
Já o vinho é o Muros 
de Melgaço 2005, um 
Alvarinho esplêndido e 
requintado que os enten-
didos definem como “um 
branco tranquilo, seco, 
com um travo incon-
fundível a madeira”, a 
última colheita de uma 
marca que se estreou em 
1998 e cujo sucesso tem 
sido crescente.
 “Primeiro, as pessoas 
reparavam na garrafa e 
só depois é que resolviam 
experimentar o vinho. 
Parece que gostaram…!” 
diz, sorridente, este 
enólogo de renome, co-
nhecido pela sua intensa 
dedicação à casta típica 
da terra onde nasceu, 
Monção, no noroeste 
de Portugal e a poucos 
quilómetros da Galiza 
espanhola. “Tanto o Al-
varinho como o Loureiro 
que pode ser encontrado 
um pouco mais a sul, em 
Ponte de Lima, são duas 
castas únicas, excepcio-

nais e completamente 
diferentes das restantes,” 
explica com entusiasmo 
Anselmo Mendes, 44 
anos e uma paixão as-
sumida pela viticultura. 
E os seus vinhos assim  
o  comprovam. As tais 
primeiras três mil garra-
fas do seu Muros de Mel-
gaço Alvarinho 1998 de-
sapareceram num ápice 
e a actual produção de 15 
mil unidades destinadas 
ao segmento alto e mé-
dio-alto, é inteiramente 
absorvida pelo mercado 
interno. Em 2001, estre-
ou a sua segunda marca, o 
Muros Antigos Alvarinho,   
trinta mil garrafas que 
exporta, sobretudo, para 
a Bélgica, onde é muito 
procurado nos restau-
rantes da capital. “Parece 
que vai muito bem com 
as moules, aquele prato 
típico do país feito à base 
de mexilhões.” Alguns 
anos depois, em 2005, 
chega a vez do Loureiro, 
uma casta extremamente 
perfumada que cresce 
com abundância no Vale 
do Lima (Minho) e lança 
a primeira colheita do 
Muros Antigos Loureiro, 
bem como de uma outra 
“invenção” sua, o Pas-
sionada, um doce natural 
de loureiro que resulta 
da paragem da fermen-
tação a frio. “Não é um 
late harvest (colheita tar-
dia) porque nesta região 
tal é impossível de se fa-
zer, pois chove muito no 
Outono. Mas tem aquela 

doçura própria da uva. 
As senhoras adoram.” 

Vinhos com história

Aliás, tudo nos seus vi-
nhos remete para a região 
onde nasceu e cresceu e 
que defende acerrima-
mente: não só as castas 
características e originais, 
um”património riquís-
simo” que diz ser ne-
cessário explorar e comu-
nicar, como os “muros” 
que recortam a miríade 
de parcelas e talhões de 
terra que demarcam os 
campos em minifún-

dios e que dão nome às 
suas criações. Anselmo 
Mendes explica que, em 
1642, mais de cem anos 
antes da instituição da 
Região Demarcada do 
Douro (1756), já existiam 
referências ao vinho feito 
quer em Monção, quer 
no Vale do Lima e que, só 
em 1927, virão a integrar 
o que hoje é considerada 
a Região Demarcada dos 
Vinhos Verdes. “Essas 
referências indicavam a-
inda, a existência de uma 
feitoria inglesa sedeada 
em Viana do Castelo, 
comprovando que já exis-

tiam vinhos de prestígio 
nesta zona,” insiste. 
Mas com a explosão de-
mográfica que teve lugar 
no noroeste português 
durante o século XVIII e 
XIX e com a chegada das 
novas culturas como o 
milho e a batata, a vinha 
é empurrada para a borda 
dos campos e a produção 
decresce. Assim, o vinho 
que tanta fama trará à 
região, o chamado vinho 
verde (branco ou tinto) 
com gás (ou “agulha”), 
de baixo teor alcoólico e 
muito popular, só ganha-
rá pujança durante o sé-

Anselmo Mendes, Enólogo
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Anselmo Mendes criador do Muros de Melgaço 2005

Fiel às suas origens, o reputado enólo-

go Anselmo Mendes dedica-se a pro-

duzir requintadas variações de Alvari-

nho, uma casta excepcional e típica da 

região onde nasceu. Defensor convicto 

dos vedantes naturais e ecológicos diz 

que só utiliza rolhas da mais pura cor-

tiça em todos os seus vinhos.



tores e produtores de 
vinho, Anselmo Mendes 
quis prosseguir na 
tradição familiar e optou 
por uma licenciatura em 
Engenharia Agro-Indus-
trial (Instituto Superior 
Técnico), à qual se seguiu 
uma pós-graduação em 
Enologia (Universidade 
Católica), bem como uma 
série cursos de formação 
profissional na Universi-
dade de Bordéus.  Duran-
te dez anos ganhou calo e 
experiência na Sociedade 
de Vinhos Borges onde, 
conta, fez “de tudo”. 
“Vinhos do Porto, aguar-
dente, espumantes, vinho 
verde, vinhos de mesa do 
Dão e do Douro, enfim, 
a Borges foi, para mim, 
uma grande escola”. 
Torna-se, entretanto, 
consultor da Provam – 
Produtores de Alvarinho 
de Monção, bem como 
de várias outras mar-
cas, assinando  vinhos  
de reconhecido prestí-
gio como os durienses 
Quinta da Gaivosa ou 
Calheiros Cruz Grande 
Escolha, entre muitos 
outros. Mas continua fiel 
à sua região de nascença 
onde vai buscar as uvas 
para os seus monocas-
tas, muito embora recuse 
qualquer associação ao 
típico vinho verde de 
baixo preço e muito gás. 
“Infelizmente, confunde-
-se a região com um tipo 
de vinho que aí se faz. Eu 
não tenho nada contra o 
gás, mas acho que num 
Alvarinho de qualidade 
superior, o gás é perfeita-
mente dispensável”. Há 
pouco tempo, apresentou 
a sua última declinação 
da casta Alvarinho, três 
mil garrafas de um vinho 
feito “à moda antiga” e 
ao qual resolveu chamar, 
simplesmente, Ansel-
mo Mendes. “Eu tinha 
memória daqueles per-
fumes da minha infância 
que nunca encontrei nos 
vinhos que faço. Então, 

resolvi fazer um branco 
com a chamada “curti-
menta”, ou seja, como 
se fazia antigamente, 
quando se deixava arran-
car a fermentação com a 
película da uva, tal como 
nos tintos, para ganhar 
cor e acentuar os tani-
nos.”  
Candidato seguro a topo 
de gama internacional 
da casta, este Alvarinho 
“à moda antiga” revela 
grande capacidade de 
evolução em garrafa: 
dez anos, garante o seu 
enólogo, desde que ve-
dado por uma rolha de 
cortiça natural. “Aliás, 
houve um alemão a quem 
eu enviei algumas garra-
fas de Alvarinho que me 
obrigou a usar vedante 
sintético. Acedi, mas en-
viei também uma nota a 
dizer que não me respon-

culo XX, designadamente 
a partir da década de 50 
e 60. Um pouco antes, 
porém, em meados dos 
anos 30, fazia furor nos 
mais finos restaurantes 
de uma Lisboa totalmente 
seduzida pelo frenesim  
da belle époque, um vi-
nho  branco originário de 
Monção, mas em tudo di-
ferente dos típicos vinhos  
verdes aí produzidos. 
Sem gás, com um grau 
de álcool muito superior 
(entre 12 e 13 graus), 
seco e de cor citrina forte, 
chamava-se Galeguinho 
e era fruto das experiên-
cias de um viticultor da 
terra que, após reunir 
uvas de diferentes ta-
lhões e de aplicar alguns 
conhecimentos mais 
apurados das técnicas 
de vinificação, produzira 
pequenas quantidades 
deste branco original que 
imediatamente se tornou 

num sucesso. “O nome 
Alvarinho surge mais 
tarde, depois da classifi-
cação das castas e graças 
ao trabalho notável de 
Armando Galhano, du-
rante anos o enólogo do 
Palácio da Brejoeira,  e 
que tinha uma verdadei-
ra paixão por esta casta. 
Foi graças aos seus esfor-
ços que, a partir de mea-
dos do século passado, 
quer a produção, quer a 
fama do Alvarinho au-
mentaram incrivelmente 
e ainda nem se falava em 
varietais”, explica com 
a convicção de quem já 
estudou e pesquisou o 
assunto e de quem, inclu-
sivamente, publicou tra-
balhos científicos nesta 
área. 

Enólogo por 
formação e filiação

Filho e neto de agricul-

Anselmo Mendes, Enólogo
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sabilizava por oxidações 
prematuras.” Defensor 
convicto dos vedantes 
naturais e ecológicos, 
Anselmo Mendes diz que 
só utiliza rolhas da mais 
pura cortiça  em todos os 
seus vinhos. “Para mim, 
estando resolvidos os pro-
blemas relativos ao TCA 
e derivados (Tricloroani-
sol, um composto quími-
co que pode contaminar 
a cortiça e originar o 
chamado cheiro a mofo), 
não há produto nenhum 
que tenha a elasticidade, 
a memória elástica e os 
atributos únicos que a 
cortiça possui. Por outro 
lado, há todo um ritual à 
volta da abertura de um 
vinho de qualidade que 
é impensável ser repro-
duzido com um screw 
cap (cápsula com rosca 
de alumínio) ou com um 
vedante sintético”.  

Perfil
Anselmo Mendes, enólogo reputado que além de as-
sinar vários vinhos de renome (como os durienses 
Quinta da Gaivosa ou Calheiros Cruz Grande Esco-
lha, entre muitos outros), escolheu a região dos vi-
nhos verdes onde nasceu e cresceu, para produzir os 
seus próprios vinhos, monocastas brancos surpreen-
dentes e de excepcional qualidade em que dominam 
duas castas únicas e distintas de todas as outras, o 
Alvarinho e o Loureiro. É o caso do seu Muros de Mel-
gaço, do Muros Antigos (ambos alvarinhos puros), do 
Passionada, um doce natural de loureiro, ou ainda do 
seu recentíssimo Anselmo Mendes, que diz ser “um 
alvarinho à moda antiga”. 
Originário de Monção, Anselmo Mendes, 44 anos, é 
licenciado em Engenharia Agro-Industrial pelo Insti-
tuto Superior de Agronomia (1987). Com uma pós-
graduação em Enologia pela Universidade Católica do 
Porto (1991/1993), frequentou também vários cursos 
de formação profissional na Universidade de Bordéus 
(1991/1995). Durante dez anos (1988/1998) traba-
lhou na Sociedade dos Vinhos Borges, tendo sido o 
responsável pelos vinhos do Porto e espumantes, bem 
como pelo crescimento da empresa na área vitícola 
dos Vinhos Verdes, Dão, Douro e pelos projectos de 
desenvolvimento na área de enologia e novas adegas. 
Co-autor de vários trabalhos científicos na área da vi-
ticultura e enologia, os vinhos que assinou ganharam 
já diversos prémios nacionais e internacionais.

Os vinhos da vida 
de Anselmo Mendes
Denominador comum a todos estes grandes 
vinhos? Rolhas portuguesas de pura cor-
tiça.

1-Garrafeira Tinto da Quinta do Carmo (Estre-
moz) de João Portugal Ramos, colheita de 1986: 
“Lembro-me que era um vinho de uma complexi-
dade brutal, com madeira, minerais, muito encor-
pado e com arestas de taninos que já não é comum 
encontrar no Alentejo onde, hoje, quase todos os 
vinhos são redondos demais”. 

2- Alvarinho Soalheiro de 1989, de João Cerdeira: 
“Tinha um aroma a mel e era muito mineral, com 
ligeiros apetrolados, mas com muita frescura.”

3- Dão Porta de Cavaleiros 1970 (tinto): “Era um 
vinho muito evoluído com aroma a tabaco e a 
caixa de charuto”. 

4- Châteux Latour de 1982, da região de Bordéus: 
“Sem palavras.”

5- Duas Quintas de João Nicolau de Almeida (Ra-
mos Pinto), colheita de 2000: “É um vinho com-
pleto: muito elegante, muito subtil, com muita 
fruta, enfim, muito Douro.”



estatísticas

O s dados do co-
mércio externo 
do Instituto 

Nacional de Estatística 
(INE) apontaram para 
837,98 milhões de 
Euros (153,83 milhares 
de toneladas), para as 
exportações portuguesas 
de cortiça em 2005. Este 
valor regista uma descida 
de 4,96 por cento face 
a 2004, no que toca às 
exportações em valor. O 
mesmo aconteceu com as 
exportações em volume 
que registaram uma des-
cida de 0,6 por cento face 
ao ano anterior (gráfico 
1). O primeiro semestre 
de 2006 regista valores 
inferiores em relação ao 
mesmo período do ano 
passado (777,2 milhões 
de euros) mas valores 
superiores em toneladas, 
já que em 2005 atingiu 
apenas 34,7 milhares de 
toneladas.
A desvalorização do Dólar 
face ao Euro, o aumento 
do valor das importações 
e o aumento das expor-
tações em volume do 
segmento de produtos 
aglomerados são alguns 
dos factores que expli-
cam os resultados das ex-
portações de cortiça em 
2005. 
Registe-se que grande 
parte das exportações de 
cortiça destina-se a países 
do continente americano 
(como os Estados Uni-
dos, o Chile, a Argen-
tina e o  Canadá),  cujas  
transacções maioritari-
amente se processam em 
dólares. Com a desvalori-
zação do Dólar os merca-
dos sofreram flutuações 
que levaram à descida 
do total das exportações 
portuguesas (gráfico 2). 
No que diz respeito às 
exportações por tipo de 
produto verificamos que 
a cortiça aglomerada e 
suas obras (onde estão 
incluídas as rolhas técni-
cas e a cortiça para cons-
trução civil) registou 

uma diminuição de 5,7 
por cento no que toca às 
exportações em volume 
e 7,3 por cento em valor. 
As exportações de obras 
de cortiça natural di-
minuíram 11,3 por cento 
em valor e 16,2 por cento 
em volume. Em relação 
às exportações de semi-  
-manufacturas regista-se 
um aumento de 82,1 por 
cento em volume e de 
60,8 por cento em valor. 
Nas exportações de cor-
tiça natural, em bruto ou 
simplesmente preparada 
e desperdícios regista-se 
uma subida de cinco por 
cento em volume e uma 
descida de 8,6 por cento 
em valor (gráfico 3).
As importações portugue-
sas de cortiça apresen-
tam, também, alterações 
significativas a assinalar. 
Portugal importou mais 
em 2005 do que o ano 
anterior registando uma 
subida de 13,4 por cento 
nas importações em va-
lor e 15,6 por cento em 
volume. Estas subidas 
significam valores de im-
portações na ordem dos 
146 milhões de euros e 67 
mil toneladas (gráfico 4).
Espanha continua a ser 
o principal país onde 
Portugal compra cortiça 
com uma subida de 1,1 
por cento em valor e 6,5 
por cento em volume. As 
importações de Marro-
cos e da Tunísia regista-
ram, pelo contrário, uma 
descida de 1,8 e 0,4 por 
cento em valor e 3,6 e 2,7 
por cento em toneladas, 
respectivamente (gráfico 
5). 
Dos principais produtos 
importados, a cortiça 
natural continua à frente 
com 75 milhões de euros, 
50 por cento do total, 
seguida pelas obras de 
cortiça natural (28,5 mi-
lhões de euros) (gráfico 
6).
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Gráfico 1 
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Gráfico 2 
Exportações portuguesas de cortiça por país de destino
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Importações portuguesas de cortiça por país de origem

Proporção ano 2005

Alemanha

África do Sul 

Suíça

França

Austrália

E.U.A.

Itália

Tunísia

Marrocos

Espanha

0%

Peso do país nas Exportações 
Totais (Quantidade)

Peso do país nas Exportações 
Totais (Valor)

10% 30% 60% 70% 80%50%40%20%

1,85

8,48

Gráfico 6 
Importações portuguesas por classes de produtos

Ano 2005
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Obras 

em cortiça 
aglomerada

Obras 
em cortiça 

natural

Semi-
-manufacturas

Cortiça
natural

8,93

22,28

52,38

74,49

4,14

28,50

Milhões (€)

Milhares (toneladas)

Fonte: INE Fonte: INE

Fonte: INEFonte: INE



notícias

O Conselho de 
Administração 
da Confedera-

ção Europeia da Cortiça 
(CELiège), que reúne 
as associações dos seis 
países produtores e 
transformadores de cor-
tiça, reuniu-se de 28 
a 29 de Setembro, em 
Palafrugell, Espanha, 
para discutir alguns 
assuntos estratégicos 
para o sector da cortiça 
mundial. 
De entre eles destacou-se 
a revisão do Guia de En-
garrafamento do Centro 
Técnico Internacional 
de Engarrafamento e de 
Condicionamento (CE-
TIE) para vinhos tran-
quilos. Os trabalhos, que 
se iniciaram em Julho de 
2006, têm como objec-
tivo dar origem a um do-
cumento que se assumirá  
como  uma  referência 

inter-profissional e que 
determinará a forma de 
relacionamento entre os 
diversos elementos do 
engarrafamento, de for-
ma a assegurar a vedação 
dos vinhos tranquilos. O 
CETIE é uma referência 
importante no mundo 
dos engarrafadores, por 
isso este documento tra-
çará uma estratégia fun-
damental para o engar-
rafamento dos referidos 
vinhos. 
Para além deste Guia, o 
Conselho de Administra-
ção tomou conhecimento 
sobre o ponto de situação 
dos trabalhos normativos 
que implicam o sector da 
cortiça na International 
Standard Organization 
(ISO) e no Comité Eu-
ropeu de Normalização 
(CEN).
Na ordem de trabalhos 
esteve, também, a dis-

cussão sobre a próxima 
reunião do Comité de 
Peritos do Conselho da 
Europa. É este organis-
mo que está a elaborar 
os anexos técnicos da 
resolução da cortiça em 
contacto com os géneros 
alimentícios (Resolução 
ResAP(2004)2), a saber: 
a lista de substâncias a 
usar na produção de ro-
lhas de cortiça em con-
tacto com o alimentos e, 
também, as condições 
de ensaio e métodos de 
análise para as rolhas de 
cortiça destinadas a en-
trar em contacto com os 
alimentos. 
O Systecode, o sistema 
de certificação mediante 
o Código Internacional 
das Práticas Rolheiras 
(CIPR), foi outro dos 
temas abordados. A 
evolução das empre-
sas certificadas, as ins-

crições para o corrente 
ano e respectivas audito-
rias irão dar corpo a este 
assunto. 
Registe-se que, este ano, 
estão 488 empresas ins-
critas a nível mundial, 
mais 47 empresas do que 
no ano transacto, sendo 
que Portugal continua 
a liderar este processo 
de certificação com 326 
empresas inscritas (mais 
36 empresas do que no 
ano anterior).

Nova versão do CIPR

A CELiége lançou a 5ª 

versão do Código Inter-

nacional das Práticas 

Rolheiras e que está dis-

ponível em versão cd-rom 

em seis línguas: Alemão, 

Espanhol, Francês, In-

glês, Italiano e Portu-

guês. O suporte pode ser 

pedido nos serviços da 

APCOR a título gratuito.

14

Associações mundiais de cortiça 
traçam estratégia para sector

CD-rom do código já disponível



de fortes concorrentes, 
tem contribuído para o 
aperfeiçoamento deste 
tipo de material.” E con-
clui: “ como enólogo não 
tenho razão de queixa da 
utilização da rolha de cor-
tiça. A minha experiência 
mostra-me que não há 
razão para mudar.”
Ainda neste artigo pode 
ler-se que os Vinhos do 
Porto Vintage recusam 
os vedantes sintéticos. 
Esta garantia é dada por 
Isabel Marrana, directora 
geral da Associação das 
Empresas de Vinho do 
Porto, que explica: “são 
vinhos de elevada quali-
dade, com longos perío-
dos de envelhecimento, 
e por isso são sempre 
acompanhados pela ro-
lha de cortiça.”

In, Diário Económico, 22 
de Agosto de 2006

Absorcork é o nome da 
patente que foi regista-
da e que se trata de um 
produto híbrido à base 
de cortiça. Este serve de 
base para as almofadas de 
um banco de automóvel 
que foi desenvolvido pelo 
departamento de Ergo-
nomia da Faculdade de 
Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de 
Lisboa. O objectivo pas-
sou pela criação de um 
assento de baixo peso 
e volume, assegurando 
uma maior estabilidade 
e conforto para os pas-
sageiros.

In, Público, 14 de Agosto 
de 2006

“É moda dizer mal da 
cortiça”. Este é o título de 
uma entrevista do presi-
dente da APCOR, An-
tónio Amorim, ao Públi-
co. Em quatro páginas de 
texto, o empresário fala 
do aproveitamento de 
alguns produtores de vi-
nho portugueses ao usar 
a cápsula de alumínio e 
das mudanças de opinião 
de alguns líderes mun-
diais sobre o uso de ve-
dantes de plástico, como 
o caso da Jancis Robin-
son. E exemplifica: “São 
manifestações de nature-
za emocional, de tentar ir 
com aquilo que pensam 
ser a onda do mercado 
internacional… Quando 
se lança um vinho, como 
o caso do Dogma, da JP 
Vinhos, do Joe Berardo, 
só por causa da rolha, 
acho que se atingiu o 
limite.” E continua: “Os 
alternativos, como não 
tinham capacidade de 
ir a todas as caves do 
mundo, acabaram por fa-
lar com meia dúzia de lí-
deres de opinião, discutir 
com grandes superfícies 
e a partir daí o seu efeito 
tornou-se muito mais 
abrangente. Ao falar de 
uma Tesco, falamos de 
cerca de 180 milhões de 
garrafas. Depois, o lobby 
foi introduzido nos países 
do Novo Mundo, que que-
rem ser revolucionários e 
inovadores. Há um efeito 
moda relativamente aos 
vedantes alternativos 
que não podemos sub-
estimar. É moda dizer-se 
mal da cortiça, só que a 
verdade é que há quatro 
anos dizíamos que os 

biental. As cerca de 15 
mil milhões de rolhas 
de cortiça que se pro-
duzem anualmente em 
todo o mundo retiram da 
atmosfera CO2 equiva-
lente à poluição de 49 
mil automóveis. Estes 
dados são retirados de 
um estudo realizado pela 
Unidade da Cortiça, do 
Instituto Nacional de En-
genharia e Tecnologia In-
dustrial e conduzido por 
Luís Gil. Esta é uma das 
várias vantagens encon-
tradas pelo investigador 
no que toca a esta maté-
ria-prima natural.

In, Tecnologias do Ambi-
ente, 01 de Setembro de 
2006

A cortiça foi abordada 
num artigo de fundo 
publicado pelo Diário 
Económico. Das notícias 
destaca-se a opinião de 
Luís Duarte, enólogo da 
Herdade de Grous, que 
afirma que “a perspectiva 
histórica é fundamental 
para perceber a opção 
pela cortiça”, pois “as 
pessoas sabem o que têm 
em mãos.” E acrescenta: “ 
as rolhas alternativas são 
demasiados frágeis dado 
que qualquer toque mais 
forte perturba a vedação, 
para além de criarem um 
ambiente redutor ao vi-
nho.” O enólogo comenta 
ainda o “sabor a rolha” 
(nome vulgarmente dado 
ao TCA) encontrado no 
vinho: “a evolução da in-
dústria corticeira, moti-
vada pela aparecimento 

plásticos iriam aniquilar 
a indústria da cortiça e 
depois a conclusão é que 
os plásticos foram ani-
quilados por eles própri-
os. Hoje fala-se de cápsu-
las de alumínio e cortiça. 
O que será daqui a três 
anos, quando os proble-
mas de oxidação e as 
dificuldades de aplicação 
do produto se verifica-
rem? … O nosso produto 
não andou a ser usado 
250 anos apenas por uma 
questão de tradição.”

In Público, Dia D, 03 de 
Julho de 2006

Chegou ao mercado uma 
nova máquina para des-
cortiçar de nome Stihl 
MS200. Segundo o artigo 
esta máquina incorpora 
um conjunto de caixa 
electrónica e um patim 
distanciador que permite 
realizar a extracção da 
cortiça sem danificar o 
entrecasco do sobreiro, 
possibilitando assim 
mais rentabilidade, segu-
rança e ergonomia. O pa-
tim distanciador avança 
ou recua em função da 
profundidade seleccio-
nada pelo utilizador e a 
caixa tem um conjunto 
de referência cuja função 
é enviar ao sistema elec-
trónico, e de forma con-
tínua, um sinal eléctrico 
de referência tendo por 
base a humidade do en-
trecasco. 

In, Vida Rural, 01 Julho 
de 2006

M ourinho “salva” 
cortiça foi 
o título de 

um artigo que saiu no 
recém-criado jornal SOL. 
A notícia dá conta dos 
resultados da Campanha 
Internacional da Cortiça 
II no Reino Unido e 
que teve o treinador do 
Chelsea FC como a ima-
gem da campanha. José 
Mourinho conseguiu mu-
dar a imagem das rolhas 
de cortiça fruto da cam-
panha, mas também do 
trabalho que a indústria 
desenvolveu nos últimos 
cinco anos. No artigo 
refere que “ Duas em cada 
três pessoas associaram 
Mourinho à campanha 
da cortiça” e “A frase de 
José Mourinho <<take a 
walk>> foi a mais recor-
dada pelo inquérito feito 
aos consumidores após a 
campanha”. 

In, SOL, 30 de Setembro 
de 2006

A Pelcor lançou um novo 
relógio em cortiça. É pro-
duzido com cortiça 100 
por cento portuguesa, 
leve, resistente à água 
e personalizado. Este é 
mais um produto que se 
vem juntar à gama de 
opções que esta empresa 
produz nesta matéria-              
-prima.

In, Jornal de Notícias, 14 
de Setembro 2006

INETI estuda rolhas de 
cortiça no contexto am-

A 
Campanha Internacional da Cortiça e os projectos da APCOR, assim como os 

desenvolvimentos da indústria de cortiça e a concorrência dos vedantes que 

vão surgindo no mercado, incluindo em Portugal, foram alguns dos temas 

das notícias neste período. Os novos produtos lançados e as investigações sobre cortiça, 

também ocuparam um lugar de destaque.

Cortiça nos media

15

media



da corticeira Robinson/
Mundet; e a apresenta-
ção da nova colecção de 
roupas de cortiça da es-
tilista Cláudia Sousa. 
Durante a feira, decor-
reu, ainda, um seminário 
subordinado ao tema 
“Processo Symbios”, uma 
iniciativa da responsabi-
lidade do Centro Tec-
nológico da Cortiça (Ct-
cor). 

L ourosa recebeu 
pela segunda 
vez a Feira 

Internacional de Bens e 
Serviços para a Indústria 
de Cortiça (Feicor), que 
teve lugar no Pavilhão 
Municipal de Lourosa, de 
13 a 18 de Julho.
A primeira edição que 
decorreu em 2004 foi 
recebida pela popula-
ção da Cidade da capital 
da cortiça com “grande 
entusiasmo”, segundo 
afirmou o presidente da 
junta de freguesia local, 
promotora do evento, 
Sérgio Ribeiro, e, por 
isso, resolveram avançar 
para mais uma edição. “A 
Feicor II é mais um con-
tributo para a inadiável 
revitalização económica 
da cidade”, assegura o 
presidente.
Numa avaliação desta 
segunda edição Sérgio 

Ribeiro refere que “ os 
objectivos previamente 
traçadas foram cumpri-
dos, apesar de todas as 
condicionantes ineren-
tes a este tipo de inicia-
tiva e que dizem respeito 
à escassez de recursos 
humanos e financeiros, 
e, por isso, o balanço é 
francamente positivo.” 
E continua: “no contacto 
que tive com os exposi-
tores posso dizer que foi 
possível potenciar no-
vos negócios e serviços, 
sendo que tivemos, in-
clusive, contactos com 
visitantes estrangeiros 
que se demonstraram 
muito interessados em 
estar presentes como ex-
positores numa próxima 
iniciativa”. Em conclusão 
o presidente da junta lo-
cal disse que “passámos 
a fase experimental com 
estas duas iniciativas 

de sucesso, agora temos 
de repensar os moldes 
das edições anteriores e 
evoluirmos no sentido de 
conseguirmos, também, 
mais apoios e parcerias 
para tornarmos a Feicor 
num evento de referên-
cia para o sector e para o 
concelho”.
A Feicor contou com ex-
positores de empresas 
de várias áreas tais como 
transportes, produtos 
químicos, metalomecâni-
ca, informática, higiene 
e segurança, serviços fi-
nanceiros, de formação, 
prestação de serviços 
vários, instrumentos de 
controlo e precisão, em-
balagens, entre outros. 
Decorreram, ainda, ou-
tras actividades paralelas 
de animação da feira, no-
meadamente, uma expo-
sição de fotografia intitu-
lada da responsabilidade 

A Feicor foi uma iniciati-
va promovida pela Junta 
de Freguesia de Lourosa 
e teve o apoio da Câmara 
Municipal de Santa Maria 
da Feira, da Associação 
Portuguesa de Cortiça, 
do Centro de Formação 
Profissional da Indústria 
de Cortiça, do Ctcor e da 
empresa Plural - Agência 
de Comunicação Social.

feiras
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produto”, explica Isabel 
Melo, a gerente da em-
presa. Este é o ano em 
que apostam também na 
qualidade com a certifi-
cação Systecode (Sistema 
em conformidade com 
o Código Internacional 
das Práticas Rolheiras). 
Em 2003 obtêm a certi-
ficação ISO 9001:2000 e 
passam a contar com 12 

colaboradores. “Fazemos 
um acompanhamento 
criterioso do produto ao 
longo de toda a linha de 
produção e temos um 
laboratório equipado 
com as novas tecnolo-
gias o que nos garante 
um produto final de ex-
celente qualidade, que 
satisfaz os nossos clien-
tes”, afirma a gerente. 
Actualmente produzem 
cerca de 15 milhões de 
rolhas/ano para países 
como França, Espanha e 
Itália e contam com 6 co-
laboradores.
A António Norton tem, 
ainda, uma vertente 
dedicada à prestação de 
serviços a outras empre-
sas do sector, como col-
matagem e revestimento 
colorido, assim como 
pré-tratamento de eflu-
entes.

Sector mais 
participativo

“A profissionalização da 
APCOR nos últimos anos 
é um ponto que destaco 
como positivo para o 
crescimento associativo”, 
refere Isabel Melo. Para 
a associada, que assume 

com a reestruturação da 
empresa, o fundador e a 
filha mais velha dão lugar 
a uma nova gerência as-
sumida pela filha mais 
nova, Isabel Melo, e o seu 
marido, Rui Silva.
Com formação na área 
de informática de gestão, 
Isabel Melo conta que 
agarrou o desafio porque 
“a cortiça sempre fez par-
te da minha vida”. E con-
tinua: “desde muito nova 
habituei-me a estar em 
contacto com este pro-
duto e, como se costuma 
dizer, quando se conhe-
ce realmente a cortiça 
nunca mais se consegue 
deixar”.
Em 2000, é a altura em 
que retomam, também, 
a produção de rolhas de 
cortiça natural e partem 
para uma nova diminu-
ição de trabalhadores, 
passando a contar com 
dezassete pessoas. “Esta 
mudança teve que ver 
com o investimento que 
realizámos em maqui-
naria, como por exem-
plo, a escolha electrónica 
que levou a termos es-
colhedoras apenas para 
uma escolha final do 

actualmente o cargo de 
secretária da Mesa da 
Assembleia-Geral da AP-
COR, “o trabalho desen-
volvido mostra que os 
colaboradores da APCOR 
sabem o que estão a fa-
zer”. E destaca: “tivemos 
o programa CorkAcção 
e as Campanhas de pro-
moção da cortiça que 
foram muito positivos”. 
“Só tenho pena que os as-
sociados não participem 
nem se envolvam mais 
nas actividades da AP-
COR, porque a troca de 
ideias e o debate sobre 
as questões fundamen-
tais para o sector é muito 
importante”, lamenta. 
E continua: “Já sugeri e 
volto a dizer, precisamos 
de mais reuniões por ano, 
talvez três ou quatro, mas 
reuniões de sala cheia, 
como algumas que os 
mais velhos recordam ter 
visto". 
E conclui: “A indústria 
está a passar por momen-
tos difíceis, por uma 
crise que leva a muitas 
reestruturações, mas eu 
continuo a acreditar que 
a cortiça vai continuar a 
vedar muitas garrafas de 
vinho”.

F undada em 1967, a 
empresa António 
Norton Amorim 

de Melo Lda. nasceu num 
pequeno armazém em 
Santa Maria de Lamas 
pelas mãos do empresário 
com o mesmo nome. Em 
1973, a empresa mudou 
para as actuais instala-
ções, na Rua de Moure e 
passou a contar com 40 
colaboradores que pro-
duziam rolhas de cortiça 
natural. A conquista da 
empresa começou pelo 
mercado interno, mas 
cedo se lançou para os 
mercados internacionais, 
principalmente Europa. 
Dos anos 80 a 90 abdi-
caram da produção para 
se dedicar à comercializa-
ção das rolhas de cortiça, 
focalizada para o mer-
cado americano, e tendo 
reduzido os seus efecti-
vos para 30 pessoas. Por 
esta altura, António Nor-
ton contava com a ajuda 
dos seus três filhos para o 
crescimento da empresa. 
No entanto, em 2000, o 
filho mais velho deixou a 
empresa do pai para lan-
çar-se no seu negócio e, 
anos mais tarde (2006), 

Isabel Melo, gerente da empresa
"A cortiça sempre fez parte da minha vida"
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António Norton produz cerca de 20 milhões de rolhas/ano

Controlo de qualidade é uma das mais valias da empresa



notícias

R oupa, marroqui-
naria, mobili-
ário e decoração 

são alguns dos usos que 
temos visto para a cor-
tiça. Mas este Verão as 
montras das sapatarias 
foram inundadas com 
sandálias de cortiça. Na 
cunha ou até mesmo a 
servir de pele, a cortiça 
foi aplicada em diversos 
modelos clássicos e mais 
desportivos para todos os 
gostos e bolsas. 
Mas será este um gosto 
tipicamente português 
– ou não fossemos nós 
os líderes mundiais do 
sector -  usado por portu-
gueses para as suas cria-
ções? Não. 
Se aceder ao site do co-
nhecido guitarrista Car-
los Santana, em www.
carlosshoes.com, poderá 
visualizar uma linha fe-
minina de sapatos que 
elegeu a cortiça como o 
material preferencial. As 
cunhas nas sandálias são 
uma máxima e os preços 
rondam os 90 Euros. Mas 
não foi o único. Oscar de 
La Renta optou por mo-
delos mais clássicos e co-
locou a cortiça nos saltos 
altos. Combinada com 
pele de crocodilo, os sa-
patos atingem um valor 
de 500 Euros e podem 
ser comprados em www.
vivre.com.
E para cerca de 700 Eu-
ros e 900 Euros, Chris-
tian Louboutin criou o 
Cork PRIVE Yoyo Shoes  
e o Cork Bruges Shoes 
que junta uns belos sal-
tos revestidos a cortiça e 
uma pele preta como re-
vestimento, tornando os 
sapatos requintados. 
Em Londres, a estilista 
Alice Temperley também 
escolheu a cortiça para 
os seus sapatos. As suas 
peças foram apresenta-
das pela revista inglesa 
Town & County como 
fundamentais para quem 
deseja estar na moda 
neste Verão.

Para a linha mais despor-
tiva e para homem foram 
criadas, também, umas 
sapatilhas com uma sola 
intermédia de cortiça com 
borracha (corkrubber), 
permitindo um conforto 
e bem-estar ideal para 
longas caminhadas. A in-
formação deste produto 
pode ser consultada em 
www.simpleshoes.com, 
que pode ser comprado 
por cerca de 60 Euros.
Não era possível falar 
em calçado de cortiça 
sem referir as famosas 
Birkenstock. Originárias 
da Alemanha, estas san-
dálias têm passado de 
geração em geração. Com 
mais de 230 anos de ex-
periência, esta marca 
criou um calçado perfei-
tamente adaptável ao pé. 
Com uma sola composta 
por cortiça natural, látex 
natural e uma microfibra, 
se devidamente cuidadas, 
as Birkenstock podem 
durar uma vida, afirma a 
empresa no seu site www.
birkenstock.com. 
No sentido de incremen-
tar esta nova tendên-
cia está a ser criado em 
Portugal um tecido/pele 
de cortiça para calçado. 
Este produto terá deter-
minadas características 
que permitirão a sua 
aplicação em gáspeas 
para sapatos, incluindo a 
aplicação de produtos de 
protecção adequados, se-
gundo divulgou a revista 
Sapato. 
A colecção de Verão já 
chegou ao fim. Vamos 
ver o que nos reserva a 
colecção de Inverno e 
até as novas aplicações 
para o ano que vem. Até 
lá, vá passando pelas 
inúmeras lojas que já 
vendem produtos de cor-
tiça em várias cidades do 
país para ficar a saber as 
novidades que esta maté-
ria-prima com caracterís-
ticas incomparáveis lhe 
pode proporcionar. Boas 
compras!
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A cortiça está na moda

Site do Carlos Santana Lopes
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Programa CorkAcção ECOEMPRESAS POS - C Formação PME
Campanha 

Internacional 
da Cortiça

Fileira 
dos Materiais
de Construção

Principais 
actividades 
em curso

•Desenvolvimento do 
trabalho de investi-
gação pela equipa do 
Inbiotec.
•Desenvolvimento dos 
trabalhos no projecto 
de investigação sobre 
a interacção entre 
a rolha de cortiça e 
o vinho na evolução 
do vinho em garrafa 
(Laboratoires Excell) 
e a identificação de 
factores de valoriza-
ção do vinho através 
do engarrafamento 
com rolha de cortiça 
(BIOCANT).

•2º CICLO
Continuação da Aná-
lise Preliminar das 
Empresas para Ca-
racterização ao Ní-
vel da ECO-Eficiên-
cia e Identificação 
de Áreas Prioritárias 
de Intervenção.

•Avaliação 
das propos-
tas.

•Finalização do Dia-
gnóstico efectuado 
às empresas e início 
de Implementação 
de Medidas resul-
tantes do mesmo, 
nas áreas de Consul-
tadoria e Formação 
(Inter-Empresas, 
Intra-Empresa e de 
Empresários).

•Concurso junto dos reta-
lhistas alemães, com a 
publicação de um anúncio em 
revistas da especialidade.
•Provas de vinho na Alemanha 
em Setembro.
•Seminário em França, no 
Wine Bussiness Club de Paris, 
em Outubro.
•Visitas de jornalistas e 
líderes de opinião à fileira da 
cortiça.
•Lançamento do concurso “My 
Favorite Moment with Real 
Cork”, nos Estados Unidos.
•Envio de Kits Informativos 
para sommeliers e Instituições 
Vinícolas – Cork Education 
Programme

•Preparação dos 
cadernos técnicos 
para a cortiça.
•Preparação do 
directório de 
empresas.
•Envio de in-
formação para 
catálogo digital 
para o Japão.

Próximas 
actividades

•Continuação dos 
trabalhos de investi-
gação pelas entidades 
Inbiotec (Espanha), 
Biocant (Portugal) e 
Laboratoires Excell 
(França).
•Lançamento do ma-
nual Operacional do 
Programa CorkAcção.

•Elaboração de 
Plano Específico de 
Acção para as Áreas 
Identificadas como 
Prioritárias, por 
especialistas.

•Adjudica-
ção e início 
da imple-
mentação.

•Continuação das 
actividades de For-
mação e Consulta-
doria nas empresas.

•Encerramento do programa.
•Elaboração do relatório final 
de execução.
•Preparação da próxima 
campanha.

•Preparação dos 
cadernos técnicos 
para a cortiça.
•Preparação da 
Feira Mosbuild 
2007.

Programas da APCOR em curso




