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Mais de 10 mil assinaturas
pela cortiça em França
| p. 7

Cortiça em evento dos
melhores vinhos alemães
| p.8

15 mil crianças alemãs
aprendem a história
da cortiça
| p.9

APCOR lança
plataforma on-line
para associados
| p.12

Cortiça, Design e Ciência em
evento internacional | p.3, 4 e 5
“Design Cork” foi o mote para dois eventos - um seminário internacional e uma exposição de novos produtos - em torno da cortiça e do design e que tiveram lugar, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
O evento reuniu cerca de 300 participantes e 37 novos produtos de cortiça encheram uma sala do Museu da Colecção Berardo. Designers, empresários e investigadores encetaram estratégias para valorizar
a cortiça e encontrar novos mercados.
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Design, novo paradigma
do sector corticeiro
Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

International
Wine and
Champagne
Festival

10 a 14 de
Setembro

Hungria

www.winefestival.hu/

World Food
Moscow

23 a 26 de
Setembro

Rússia

www.world-food.ru/eng/

Megavino

17 a 20 de
Outubro

Bélgica

www.megavino.be/

Miami Wine

25 a 27 de
Outubro

EUA

www.miamiwinefair.com/

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

China
International
Building &
Decoration
Fair

06 a 09 de
Julho

China

http://www.cbd.merebo.
com/

10 a 13 de
Setembro

Rússia

www.primexpo.ru/build/
eng/

Construtec

07 a 11 de
Outubro

Espanha

www.ifema.es/ferias/
construtec/construtec/
default.html

Expo Cihac

14 a 18 de
Outubro

México

www.expocihac.com.mx/

Balticbuild

Nunca como hoje se falou tanto em Desenvolvimento Sustentável. De facto a delapidação de recursos naturais escassos, as
alterações climáticas e as abismais assimetrias sociais interpelam
a sociedade, mobilizando-a para a reflexão de um novo modelo
de desenvolvimento que integre simultaneamente as vertentes
económica, social e ambiental e que mobilize activamente todos
para a construção de um mundo melhor.

A uma matéria-prima natural e amiga do ambiente, como é a cortiça, procuramos

constantemente acrescentar valor com as melhores práticas disponíveis capazes de
reforçar as características ecológicas dos produtos e com o desenvolvimento de novos produtos. É neste sentido, que a APCOR, a Corticeira Amorim, a Granorte e outras
empresas do sector se juntam ao objectivo da Susdesign e do Projecto “Design Cork
for future, innovation and sustainability”, aceitando o desafio de gerar novas aplicações para a cortiça.
Quando se trabalha com algum grau de profundidade neste sector, facilmente se ganha proximidade e empatia com uma matéria-prima, cuja extracção representa uma
contribuição fundamental para a sustentabilidade ambiental, económica e social das
áreas rurais da Região Mediterrânica onde o sobreiro pode ser encontrado. É nossa função como principais operadores do Sector, contribuir para a valorização dessa
matéria-prima e para a sustentabilidade desse ecossistema único na Europa. Para tal,
torna-se importante dinamizar projectos e estabelecer parcerias que reforcem os conhecimentos em design e o desenvolvimento de novos produtos em cortiça.
Neste contexto, tem de ser realçado o mérito desta iniciativa da Susdesign – completamente orientada para a descoberta de novas oportunidades para a cortiça. Foi
neste sentido que a APCOR promoveu o Seminário Internacional “Design Cork meets
Science and Industry”, convidando as empresas do sector, escolas de design, entidades nacionais e internacionais do sistema científico e tecnológico, para pensar o
futuro do sector da cortiça pela positiva … sem complexos!
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Exposição recebeu 37 protótipos em cortiça
e 12 mil visitantes

Evento internacional reuniu cerca de 300 participantes

Cortiça, Design e Ciência

“Design Cork” foi o mote para dois eventos – um seminário internacional e uma
exposição de novos produtos - em torno da cortiça e do design e que tiveram
lugar, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no mês de Maio.

“D

esign Cork meets Science and Industry”
- título do seminário internacional - acolheu
oradores nacionais e internacionais de prestigiadas entidades científicas, nomeadamente
do Massuchets Institute of Technology (EUA),
da Delft University of Technology (Holanda),
do Instituto Superior Técnico e da Universidade do Minho, entre outras instituições desafiadas a reflectir sobre o tema sugerido e a definir conceitos e propostas de futuro. O evento
contou, também, com a presença de cerca de
300 participantes e o Embaixador do Reino
dos Países Baixos em Portugal, Robert Jan van
Houturn, o secretário de estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e
o presidente da APCOR, António Amorim.
O seminário esteve dividido em quatro sessões
de trabalho a saber: “Tendências e desafios da
sustentabilidade no sector da cortiça”; “Inovação dos novos materiais e tecnologias de

cortiça”; “Desafios do Design e novo desenvolvimento de produtos de cortiça” e “O futuro da
cortiça na ciência, tecnologia e design”, tendo
sido promovido no final um debate dinâmico
que colocou empresários, designers, investigadores e público a discutir os temas abordados.

Novas aplicações procuram-se
O desafio deixado pelos empresários prendeuse com o facto de se encontrar novas aplicações para a cortiça tendo em conta a sua
composição química e as suas características.
“Queremos que o mundo gaste mais cortiça”,
afirmou António Amorim na sua intervenção
que, para além de traçar a importância económica, social e ambiental da cortiça, lembrou
que para o sector crescer mais nas suas exportações terá de descobrir novas formas de
apresentar este material no mercado. E, para

isso, a indústria conta com o apoio dos investigadores, que terão a tarefa de combinar este
material com outros, e dos designers que darão
uma nova imagem a um produto visto tradicionalmente apenas como vedante para vinho.
Um desafio que já está a ser agarrado, uma
vez que, por um lado, ficou patente a investigação que algumas empresas de cortiça estão
a desenvolver para buscar novas propostas
para a cortiça - aplicações como cortiça com
borracha, cortiça com fibra de côco, são já um
claro exemplo deste trabalho -, assim como
institutos de investigação, como é o caso do
Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia
Industrial (INETI) que apresentou algumas patentes e tecnologias desenvolvidas, e, por outro
lado, constatou-se o esforço dos designers em
criar peças de alto valor para a cortiça, sendo
o claro exemplo a exposição “Design Cork for
future, innovation and sustainability”. Na opi-
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nião de Ana Mestre, designer da SusDesign, “os
designers também têm de procurar pelos seus
meios novas aplicações para dar à cortiça e objectos que sejam exequíveis do ponto de vista
industrial. Não podem esperar que a indústria
esteja disponível para lançar produtos que não
sejam passíveis de realizar e comercializar. Não
basta ter ideias é precisar realiza-las. O design
deve ter em conta que as peças para vencer no
mercado têm de ir de encontro àquilo que os
consumidores procuram”, referiu.
E esta foi exactamente a estratégia da empresa
SimpleForms Design, empresa portuguesa dos
designers Alzira Peixoto e Carlos Mendonça,
que entraram no mercado com a sua colecção
Cork. “Para nós o mais importante é acrescentar valor à cortiça. O reconhecimento internacional que conseguimos obter é um claro
exemplo, veja-se o prémio “red dot award”
que elegeu a nossa colecção de entre inúmeras propostas de vários países”. O prémio é de
origem alemã e é reconhecido como uma das
principais competições de design do mundo.
Estas iniciativas foram promovida pelo consórcio APCOR, SusDesign e Delft University of
Technology, tendo o apoio do Ministério da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Lisboa
e do Ministério da Economia e da Inovação,
contando, ainda, com o apoio das empresas
do sector – Grupo Amorim e Granorte.

Wall Cork - Sofia Dias

37 peças em cortiça dão corpo
a Exposição
“Design Cork for future, innovation and sustainability” foi o nome da exposição que esteve
patente no Museu da Colecção Berardo e que
juntou 37 peças em cortiça.
Os protótipos da exposição, comissariada por
Ana Mestre e Gonçalo Riscado, da SusDesign,
são o resultado de dois anos de experimentação, desenvolvimento e implementação de
aplicações originais em torno de uma única
matéria-prima. A cortiça ganhou lugar cativo
no atelier da SusDesign, assim como foi a protagonista de uma Master Class multidisciplinar,
um workshop prático que se debruçou sobre as
possíveis aplicações da cortiça e o tema para o
concurso “Can you design a better idea for Cork?”.
É do conjunto destas três iniciativas que emergiram as 37 peças originais expostas no CCB.

Frapé Ana Mestre, Catarina Galvão,
Fernando Miguel Marques

Corktopography - Luis Pessanha

PUF FUP - Ana Mestre
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Mobiliario Grafico - Ana Mestre

Para quem a cortiça sempre faz lembrar uma
rolha, uma visita ao “Design Cork for future,
innovation and sustainability” ofereceu novos horizontes. Design, estilo, tendência e
imagem são atributos-chave na criação de
valor acrescentado de um material com uma
tradição de oito séculos. O desafio da valorização coube a 50 designers portugueses e internacionais que surgiram com várias propostas
criativas em áreas tão diversas como mobiliário, decoração, utensílios de cozinha, têxteis,
calçado, acessórios Hi-Tech e brinquedos.
Muito para além da experimentação artística,
esta é uma exposição que revela a aposta no
design para a sustentabilidade, na utilização
de novas tecnologias, na funcionalidade e exequibilidade dos novos produtos.

Cadeira Corqui - Pedro Silva Dias
Rings - Catarina Glavão

Chaise Longue - Ana Mestre
Cadeira Vinco -Toni Grilo
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Promoção
da cortiça
na EU
A

indústria portuguesa da cortiça, através da
Confederação Europeia da Cortiça (CELiège),
levou a cabo a 08 de Maio, em Bruxelas, uma
acção de promoção deste produto junto das
instituições europeias, sublinhando as vantagens das rolhas tradicionais face aos vedantes
de plástico e alumínio.
“Queremos travar a penetração dos vedantes de
plástico e cápsulas de alumínio e apresentar a indústria como amiga do ambiente”, disse o presidente da APCOR e da CELiège à agência Lusa.

Prémio Red
Dot para
colecção em
cortiça
A

empresa SimpleForms Design foi galardoada com o prémio Red Dot com a colecção Cork,
da autoria dos designers Alzira Peixoto e Carlos
Mendonça. As peças para casa de banho assentam essencialmente em lavatórios, saboneteiras e tapetes em cortiça com borracha.
O Red Dot Award, de origem alemã, é reconhecido hoje como uma das principais competições
de design do mundo, dividido nas categorias
Design de Produto, Design de Comunicação e
Conceito de Design.
Em cada ano, um júri rotativo, formado por designers e especialistas em design de diversos
países, testa e avalia os produtos inscritos de
acordo com critérios como inovação, funcionalidade e qualidade. Essas características asseguram a credibilidade da competição e sua
aceitação internacional. Os vencedores deste
ano foram escolhidos entre 3203 propostas,
procedentes de 51 países.

Mais informações aceda a
www.simpleformsdesign.com/home.html.

“Queremos travar a penetração
dos vedantes de plástico
e cápsulas de alumínio e
apresentar a indústria como
amiga do ambiente”,
disse o presidente da APCOR

Para António Amorim é fundamental que as
instituições europeias, principalmente a Comissão, dêem orientações e aprovem uma
política para um sector que é amigo do ambiente.
“Depois de vários anos em que a indústria passou por uma fase de grandes investimentos
em inovação e modernização chegou agora a
altura de lançar campanhas de comunicação
e informação sobre as vantagens da utilização
da cortiça”, defendeu o presidente da APCOR.

Certif
certifica 366
produtos
A

Associação para a Certificação de Produtos
(Certif ) disponibilizou às empresas uma oferta
mais alargada de serviços em 2007, tendo concluído a certificação de 366 produtos e a criação de
86 esquemas de certificação. A Certif contou em
2007, na sua actividade de certificação de produtos, com 63 novos clientes, ascendendo no total a
cerca de 380 o número de empresas recorrem aos
seus serviços. A Certif assume-se como líder na
certificação de produtos e serviços em Portugal. A
APCOR é sócia deste organismo desde 2002.

PROGRAMAS

10 mil assinaturas
pela cortiça

Site da petição recebeu
mais de 10 mil assinaturas

A

APCOR, em parceria com a Federação Francesa dos Sindicatos da Cortiça e com o apoio
da associação GoodPlanet.org, presidida por
Yann Arthus-Bertrand, e do Instituto Europeu
da Ecologia, presidido por Jean-Marie Pelt, lançaram uma petição on-line em defesa da cortiça e dos montados de sobro, que recolheu,
em pouco mais de um mês (de Abril a Maio),
10 mil assinaturas.
De todas as assinaturas recolhidas destaca-se:
Olivier Poussier, melhor sommelier do mundo;
Alexandre Bader, Maison Billecart-Salmon; Michel e Sébastien Bras, restaurante Bras; Sabine Bucquet, editora; Gilles Crochet, viticultor;
Hélène Darroze, restaurante Hélène Darroze;
Stéphane Derenoncourt, consultor vinícola;
Rémy Gresser, viticultor; Stéphane Jégo, restaurante L’ami Jean; Sébastien Lapaque, jornalista e autor do Petit Lapaque des Vins de
Copains; Claude Lebey, crítico de gastronomia;
Jacques Rougerie, arquitecto; Gilles Tournadre,
restaurante Gill; Bruno Verjus, escritor de gastronomia; Jean-Pierre Vigato, restaurante Apicius; David Zuddas, restaurante L’Auberge de la
Charme, entre muitos outros.
A registar que o maior número de assinaturas
são provenientes de França com 6500 (local
onde a petição decorreu), seguida por Portugal, com 2200 (país responsável pelo lançamento desta campanha de promoção). O terceiro lugar é ocupado pela Bélgica com 340 e
o quarto pela Espanha, com 230.

Petição leva à conservação
de 7,5 hectares de montado
Acessível em www.petitionpourleliege.org/,
esta petição pretendeu recolher assinaturas
de cibernautas que se queiram juntar à causa
da cortiça, à protecção da biodiversidade do
montado de sobro, à luta contra o efeito do
aquecimento global do planeta, à preservação da natureza e à sustentabilidade de uma
economia local. Escolher a cortiça é agir pela
preservação do planeta.
Com esta petição, e em parceria com o Instituto Mediterrânico da Cortiça, e tendo atingido o
objectivo proposto das dez mil assinaturas, foi
possível contribuir para a preservação de 7,5
hectares de montado de sobro.
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Para suportar esta petição, para além da criação do Web-site, foi lançada uma campanha
de marketing viral através da colocação de
banners em mais de dois mil blogs de consumidores de vinho e público em geral, levandoos a conhecer as inigualáveis características
da cortiça. Em paralelo, foi, também, lançada
uma campanha de publicidade de imprensa
nos principais meios de comunicação do país,
dando a conhecer a vontade dos consumidores na escolha da cortiça.
Esta actividade está inserida na Campanha
Internacional da Cortiça, terceira fase, para o
mercado francês, projecto que contou com o
apoio do Programa de Incentivos à Modernização da Economia (Prime) e da AICEP Portugal
Global.
Primeiro anúncio da
campanha
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Feira de vinhos na Alemanha abre as portas ao sector

Cortiça presente no
Weinbörse
A

APCOR e a associação alemã de vinhos VDP
- Die Prädikatsweingüter, juntaram-se para a organização do maior evento profissional dos “fine
wines” alemães, a feira Weinbörse, que decoreu
em Mainz, na Alemanha, de 27 a 28 de Abril.
Este evento, dirigido ao sector profissional,
contou com a presença de 160 produtores
vinícolas e mais de 1000 vinhos, sendo por
isso considerada como a oportunidade única
de contactar com os vinhos Alemães de qualidade superior. Os membros do trade, quer da
Alemanha, quer do estrangeiro, vão a esta feira
há 30 anos, não só pela diversidade de vinhos
em degustação, mas, também, pela facilidade
com que se movimentam no espaço.
A feira foi palco de um seminário organizado pela APCOR - “Cork – the natural choice”
(Cortiça – a escolha natural) que consistiu na
apresentação do estudo que visou quantificar
e comparar o impacto ambiental das rolhas de

cortiça, dos vedantes de plástico e de alumínio
no mercado de vinho do Reino Unido. Este estudo teve por base a análise do ciclo de vida
dos diversos tipos de vedantes e foi apresentado pela Price Waterhouse Coopers, empresa
que desenvolveu o estudo a pedido da Corticeira Amorim.
No seminário esteve presente um representante da Associação de Cortiça Alemã - Deutscher
Kork-Verband (DKV) – , um produtor de vinhos
do VDP e cerca de 130 profissionais do vinho.
Complementarmente à organização deste
seminário, a APCOR esteve presente através
de um stand para distribuição de informação
– como por exemplo, o Kit Técnico de Rolhas
de Cortiça. A distribuição do folheto sobre as
questões ambientais produzido pela Nabu –
Associação Ambientalista Alemã – em parceria
com a APCOR – também foi assegurada a todos os participantes na feira. O logótipo Real-

Este evento, dirigido
ao sector profissional,
contou com a presença
de 160 produtores
vinícolas e mais de 1000
vinhos.

cork, para além de estar presente no catálogo
oficial da feira, serviu para identificar os produtores de vinho, que utilizam rolha de cortiça
em mais de 50 por cento dos seus vinhos.
Ainda no âmbito da feira, a APCOR realizou
um concurso entre os visitantes e expositores
da feira, com a oferta de uma visita a Portugal
para duas pessoas e que tem como objectivo
dar a conhecer a história da cortiça.
Esta parceria permitiu, ainda, o envio de uma
carta do Presidente da APCOR a todos os
membros do VDP, criando um canal de comunicação entre a associação e os 160 produtores
de vinho de excelência alemães.
Esta actividade foi desenvolvida no âmbito da
Campanha Internacional da Cortiça, terceira
fase, para o mercado alemão, projecto que
contou com o apoio do Programa de Incentivos à Modernização da Economia (Prime) e da
AICEP Portugal Global.

PROGRAMAS
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15 mil crianças alemãs
contactam com a cortiça
“A importância do montado do sobro na prevenção das alterações climáticas” foi o tema que a cadeia de
supermercados Kaufland- pertencente ao grupo Schwarz, que é detentor do supermercado LIDL – dedicou
ao seu camião pedagógico que percorre anualmente cerca de 34 cidades na Alemanha.

E

ste camião ecológico, que percorre parques
e escolas das cidades alemãs, tem como objectivo alertar as crianças para a importância do
ambiente, a preservação das espécies e motivá-las para acções concretas, como a reciclagem e a protecção do meio-ambiente.
Esta actividade vai chegar a 15 mil crianças,
com idades compreendidas entre os nove e os
13 anos, e a cerca de cinco mil pais que acompanham os seus filhos nesta actividade.
No interior do camião, para além de ser possível encontrar um conjunto de produtos e
informações sobre a cortiça e o montado de
sobro, as crianças podem visualizar um filme
denominado “David na Aventura da Cortiça”.
A apresentação, que coloca em diálogo uma
criança chamada David e uma rolha de cortiça,
descreve o mundo da cortiça desde a floresta e
a sua bio-diversidade, até à indústria e os inúmeros produtos fabricados em cortiça, passando, ainda, pelas questões relacionadas com a
fixação do Dióxido de Carbono e a importância
do sobreiro nesta matéria.
E para apelar à criatividade e utilidade das rolhas de cortiça depois de utilizadas para vedar
o vinho, neste suporte foi, ainda, demonstrado, passo a passo, como criar um porta-chaves
utilizando uma rolha de cortiça natural. Cada
criança recebe um kit contendo todos os materiais necessários para executar esta tarefa
(como rolha, cordão, mosquetão e ráfia), podendo, ainda, personalizar o objecto ao desenhar o seu nome na rolha de cortiça.
Em simultâneo, e no sentido de envolver as
escolas das 34 cidades, foi desenvolvido o concurso “Crie uma Peça em Cortiça”. Esta iniciativa desafia os professores, juntamente com os
seus alunos, a criar uma peça, como por exemplo um barco ou uma árvore, utilizando rolhas
de cortiça usadas. Através de um concurso, a
Kaufland faz uma selecção das vinte melhores
peças, premiando as escolas com memoboards em cortiça, cd’s com a apresentação direccionada para as crianças e, ainda, cadernos em
cortiça natural.
Para além dos materiais informativos produ-

Camião pedagógico conta com informação sobre cortiça

zidos pela APCOR que apoiou a Kaufland no
desenvolvimento desta actividade, o retalhista
elaborou uma brochura sobre o ambiente incluindo uma página dedicada inteiramente à
importância do montado do sobro.

Esta iniciativa está inserida na Campanha Internacional da Cortiça para o mercado alemão,
projecto que contou com o apoio do Programa de Incentivos à Modernização da Economia (Prime) e da AICEP Portugal Global.

Filme “David na Aventura
da Cortiça”
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Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais.
Temas como a Campanha Internacional da Cortiça, o projectos da Fileira dos Materiais de Construção, os contratos colectivos de trabalho na indústria de cortiça
são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.
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Rolhas de Cortiça desenvolvido pela Quercus, em
parceria com a Corticeira Amorim, a Modelo/Continente e a Biological. O projecto tem como objectivo,
não só a transformação das rolhas usadas noutros
produtos, mas, também, com o seu esforço de reciclagem, permitir o financiamento de parte do Programa “Criar Bosques, Conservar a Biodiversidade”,
que utilizará exclusivamente árvores da floresta autóctone portuguesa, entre os quais o Sobreiro. Mais
informações em http://earth-condominium.com/
port/green.html .
In, Água e Ambiente, 21 Abril 2008
Foi constituída uma comissão dinamizadora para levar a cabo o projecto de sequenciação do genoma
do sobreiro, formada por um grupo de cientistas de
várias instituições portuguesas ligadas à genética,
que demorará cerca de três anos e custará dois milhões de euros. Este processo cientifico tem como

objectivo recolher informação sobre o sobreiro
de forma a melhorar a produção de cortiça.
In, Público, 29 Março 2008
A princesa saudita, Jawaher Abdulaziz, adquiriu
para o seu palácio em Riade, 110 quilos de cortiça transformada em individuais para colocar
na mesa de jantar quando receber convidados.
A paixão pela cortiça surgiu após uma visita da
princesa a Portugal, mais especificamente ao
Museu do Inglês em Silves, onde contactou
com esta matéria-prima. A influência surgiu,
também, do seu secretário que é de origem
portuguesa.
In, Jornal de Notícias, 21 Abril 2008
A associação ecologista Greenpeace recomenda
comprar madeira reciclada e cortiça. Segundo o
Guia da Boa Madeira lançado pela Organização
Não Governamental, a cortiça está incluída nas

espécies que levam o selo Forest Stewarship Council
(FSC) e que são provenientes de florestas com uma
gestão sustentável. Deste modo, a organização incentiva os consumidores a optar por estes produtos
e a exigir junto da União Europeia medidas concretas que ajudem a combater a desertificação.
In, Público (Espanha), 04 Abril 2008
Um estudo desenvolvido pela empresa de vedantes
sintéticos Nomacorc, demonstrou que a rolha de
cortiça apresenta o melhor resultado no que toca à
produção de CO2. Uma rolha de cortiça natural produz oito gramas de CO2, enquanto que um vedante
Nomacorc chega ao dobro, 16 gramas, uma cápsula
de alumínio contendo 70 por cento de alumínio reciclado chega às 36 gramas e uma cápsula com 35
por cento de alumínio reciclado atinge as 52 gramas.
Para realizar este estudo a empresa belga Greenloop
utilizou a metodologia “Bilan Carbone” desenvolvida
pela Agência Francesa do Ambiente (Ademe).
In, www.emballagesmagazine.com , 07 Abril 2008
Que vedante para o vinho é melhor para o ambiente:
cortiça, vidro ou plástico? A pergunta é feita por um
consumidor ao site EarthTalk, da The Environmental
Magazine, e respondida por Larry West.
A rolha de cortiça é a melhor opção para o ambien-
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o segundo trimestre de 2008, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 164
notícias na imprensa nacional. O que se traduz
numa média de duas notícias por dia (gráfico 1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai
para a categoria “outros nacionais” com 38 notícias publicadas, dos quais se destaca a Vida Económica com sete artigos, Meia Hora com seis
notícias e OJE com cinco. As notícias publicadas
em revistas assumem cada vez mais destaque
atingindo no segundo trimestre 26 artigos.
No que toca aos jornais de cariz nacional o Jornal de Notícias surge à frente com 13 notícias,
seguido pelo Diário Económico (onze) e o Público (nove). Dos semanários, o Expresso continua
a liderar, com a publicação de nove peças sobre
a cortiça (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade
por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os projectos da APCOR (24 por
cento), onde se destacam Campanha Internacional da Cortiça e o projecto da Fileira dos Materiais de Construção. Na categoria “outros”, que
assume 21 por cento do total, o destaque vai
para a Feicor – Feira da Indústria de Cortiça no
Europarque – e o Observatório da Cortiça, em
Coruche (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o segundo trimestre deste ano tiveram como principais fontes de informação as empresas de cortiça (29
por cento) seguida pela APCOR (25 por cento
cada) (gráfico 4).
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Metodologia:
A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa).
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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te, afirma o jornalista. E explica: “o descortiçamento
é uma prática ancestral que permite a conservação
durante séculos dos montados de sobro e dos sobreiros. Este montados, presentes essencialmente
em Portugal e Espanha, sobrevivem em sólidos áridos e com temperaturas altas do sul do Mediterrâneo,
conservando um conjunto de espécies animais e vegetais. A destacar um conjunto de espécies em vias de
extinção como o Lince Ibérico ou a Águia Imperial Ibérica.”“Se tiver escolha, opte por uma rolha de cortiça”.
In, www.about.com
O jornalista americano Paul White, um dos oradores
do “Infowine Fórum”, criticou a utilização das cápsulas de alumínio no engarrafamento dos vinhos, defendendo a tradicional rolha de cortiça para a manutenção da qualidade deste produto.
O jornalista americano, crítico de vinhos, reside actualmente na Nova Zelândia, colabora com algumas
das mais prestigiadas publicações internacionais
e pertence ao júri de prova de concursos mundiais como o “Concours Mondial de Bruxelles” ou o
“London’s International Wine Challenge”.
O tema abordado por Paul White, “o efeito anti-terroir
da baixa permeabilidade da ‘screw cap’ em vinho”,
suscita grande controvérsia desde há alguns anos,
quando a introdução destas cápsulas de rosca, na
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Austrália e Nova Zelândia, entraram em competição
com as rolhas de cortiça.
Paul White foi bastante crítico à utilização da cápsula
de alumínio, salientando o impacto dos fenómenos
de redução provocados por este vedante no pósengarrafamento, em condições próximas da anaerobiose (relacionada com a ocorrência de reacções
químicas na ausência de oxigénio que desenvolvem
aromas estranhos nos vinhos).
Referiu que, naqueles países, para tornar os vinhos
seguros para o engarrafamento com cápsulas de
rosca, colocou-se uma “enorme confiança” no sulfato
de cobre como tratamento preventivo antes do engarrafamento e como tratamento curativo no pósengarrafamento.
O jornalista salientou, ainda, que um ‘pinot noir’, originário da Nova Zelândia e vedado com ‘screw cap’,
foi recentemente rejeitado pela União Europeia por
causa de um teor de sulfato de cobre de 2.6 miligramas por litro, “corroborando as suspeitas de que
níveis ilegais de resíduos são regra, em vez de excepção”. Na Europa, o máximo permitido é de um
miligrama por litro.
Paul White considera que o vedante sintético altera
o vinho, não preservando a “sua alma nem as suas
características genéticas”.
In, www.agroportal.pt, 23 Abril 2008
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A TAP assinalou o Dia da Mãe, a 4 de Maio, com a
oferta de uma lembrança tradicional elaborada em
cortiça a todas as passageiras que voaram nesse dia
em classe executiva, nos voos de longo curso.
A iniciativa que resulta de uma parceria entre a companhia e a empresa Pelcor, pretende homenagear as mulheres que escolheram a TAP para viajar no Dia da Mãe.
Com esta acção, a TAP pretende, ainda, contribuir para a
divulgação de um “projecto que alia a portugalidade a
características inovadoras”, refere o comunicado da TAP.
In, www.presstour.com, 30 Abril 2008
China será o maior produtor de vinhos em 2058. A
previsão é do estudo Future of Wine, efectuado em
Londres, pela Berry Bros & Rudd, e dá conta de que
a China irá rivalizar com os melhores vinhos que se
produzem à escala mundial até 2058. Recorde-se
que o país asiático é hoje o sexto maior produtor
de vinhos. Segundo o estudo, em 50 anos a China
pode rivalizar com o melhor néctar proveniente de
Bordéus. Por outro lado, o estudo dá conta que Austrália, devido às condições climatéricas, pode deixar
de estar na corrida para os maiores produtores de
vinho e dedicar-se apenas a nichos de mercado.
In, www.theaustralian.news.com.au/
story/0,25197,23739425-26103,00.html,
22 Maio 2008
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APCOR lança Extranet para associados
O acesso aos
associados da
APCOR é realizado
mediante uma senha
única para cada
membro.

A

APCOR promoveu no dia 30 de Abril, no Restaurante 1715, em Grijó, um Jantar - Encontro
para o lançamento do Portal da associação.
O Portal da APCOR, acessível em www.apcor.pt e
www.realcork.org (versão inglesa), disponibiliza
um novo serviço da APCOR e que tem por base
uma área reservada no sítio da associação para
uso exclusivo dos associados, possibilitando um
contacto mais eficaz com os serviços da associação. Deste modo, a estrutura da área reservada está organizada segundo áreas chave para
acesso intuitivo e facilitado. Assim, o associado
pode aceder à “Minha Conta”, onde encontra a
sua ficha de associado e a conta corrente; “Serviços de Apoio” com informação sobre os serviços disponibilizados pela APCOR como sendo:
Comunicação, Económico-Financeiro, Jurídico,
Licenciamento Industrial, Normalização e Systecode; “Documentação/Informação”, onde se
disponibilizam as circulares, os artigos nacionais
e internacionais, a base de dados da biblioteca
da APCOR, o banco de imagens, as publicações
da Associação e as Actas da Assembleia Geral;
na “Agenda Associativa” pode ficar a conhecer os eventos da APCOR e com relevo para o
sector; na secção “Protocolos” é disponibilizada
informação sobre as entidades/empresas com
as quais a APCOR estabeleceu protocolos de
colaboração e com benefícios para os seus associados; e, por último, na área da Bolsa de Negócios e Bolsa de Emprego, criou-se um espaço
com procura e oferta de produtos, candidatos
a emprego.
O acesso aos associados da APCOR é realizado
mediante uma senha única para cada membro.
O Portal foi desenvolvido com o apoio do Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento (POS-C), através de uma candidatura
apresentada pela Agência de Desenvolvimeno
Regional de Entre Douro e Vouga (ADREDV) e
na qual a APCOR teve a oportunidade de participar.
O evento contou, ainda, com a presença de Jaime Quesado, Gestor do Programa POS-C que
abordou o tema “A Competitividade Portuguesa
na Economia do Conhecimento” destacando a
importância das novas tecnologias nas práticas
comerciais das empresas, num mercado global.
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Feira de Negócios
com destaque para a cortiça
APCOR, Cincork e Ctcor em parceira na Feicor

F

eiraNegócios 2008 - IV Encontro Económico
- Feira das Actividades Económicas decorreu de
30 de Maio e 1 de Junho, no Pavilhão de Exposições do Europarque, em Santa Maria da Feira. Esta
edição foi realizada, pela primeira vez e em simultâneo, com a Feicor 2008 - Feira Internacional de
Bens e Serviços para a Indústria Corticeira.
A quarta edição do evento abriu as portas aos
visitantes com mais de uma centena de expositores, que representam a diversidade empresarial do concelho e da região, dando ainda
particular destaque ao sector da cortiça, com
a presença da Feicor neste certame, resultado
de uma parceria da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira, da Junta de Freguesia de Lourosa, da Associação Empresarial do concelho de
Santa Maria da Feira e da APCOR.
“Estamos a falar do sector mais representativo
do município, que emprega um terço da população activa e que está claramente associado ao
desenvolvimento económico, social e cultural

de Santa Maria da Feira. Por isso, consideramos
importante colocar à disposição dos visitantes,
em particular dos empresários da cortiça, um
conjunto de equipamentos, produtos e serviços ligados ao sector, na expectativa de que
constituam uma oportunidade de negócio para
todos aqueles que procuram modernizar-se e
adaptar-se às novas exigências do mercado”,
afirmou o presidente da Câmara de Santa Maria
da Feira, Alfredo Henriques.
Ano após ano, o FeiraNegócios & a Feicor tornaram-se dois eventos de referência para pessoas,
empresas e instituições do concelho e de outras
regiões de norte a sul do país.
Este ano contou com algumas novidades, entra
as quais se destacou a possibilidade de participação de empresas internacionais. Para além da
mostra de empresas e instituições, o certame
apostou, igualmente, na realização de sessões
temáticas, abordando áreas fundamentais como
os apoios comunitários para empresas, as novas

Registe-se que a Apcor
assegurou a presença num
stand conjunto com o Centro
de Formação profissional da
Industria da Cortiça (Cincork)
e com o Centro Tecnológico
da Cortiça (Ctcor), no sentido
de representar o sector
industrial corticeiro, fortemente
implementado na região.
tecnologias de informação e comunicação no
mundo empresarial e os apoios a pequenas e
médias empresas A destacar o seminário “Vinho
e Saúde”, promovido pela Liga dos Amigos da
Saúde, Vinho e Nutrição (Lasvin).
Paralelamente, decorreu um programa diversificado de animação - música, dança, entre outros - direccionado para várias faixas etárias, possibilitando
visitas em família durante todo o fim-de-semana.
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Fileira dos materiais de construção aposta na Rússia

11 empresas portuguesas
na feira Moshbuild
A

APCOR, no âmbito de um projecto de investimento ao Sistema de Incentivos à Qualificação
e Internacionalização de PME, organizou a Feira
Mosbuild, em Moscovo, Rússia, que decorreu
de 01 a 04 de Abril de 2008. Esta iniciativa, que
assume a modalidade de projecto conjunto,
permitiu levar ao evento 11 empresas de diversos sectores de actividade, como sendo: cortiça,
cerâmica, metal e rochas ornamentais. Esta participação conjunta possibilitou um acesso mais
facilitado ao mercado, uma vez que as empresas apresentam-se na feira sob a alçada da imagem de Portugal e representando os produtos
portugueses de excelência.
Na edição de 2008, as empresas portuguesas
estiveram presentes em dois espaços da Mosbuild - Crocus e Expocentre – num total de 135
m2 e são as seguintes: Mespiral Linkstone (sector das rochas ornamentais); Dominó, Goldcer,
Grestejo, Labicer, Primus Vitória e Topcer, (sec-

tor das cerâmicas); Marques e Tupai (sector da
metalomecânica) e Amorim Cork Composites
e Manuel Joaquim Orvalho (sector da cortiça).
A presença na Mosbuild repetiu-se pelo terceiro ano consecutivo, uma vez que a APCOR tem
vindo a organizar o evento como entidade parceira no programa de promoção da Fileira dos
Materiais de Construção (FMC), que teve inicio
em 2001.
A assinalar que esta feira demonstra o enorme
potencial que o mercado russo assume no panorama da construção internacional, uma vez que
é considerada como a principal feira de construção e interiores da Rússia e Europa de Leste.
A APCOR desenvolveu esta iniciativa em parceria com outras associações sectoriais como
sendo: a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal
(AIMMAP), Associação das Industrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), Asso-

Empresas portuguesas promovem
produtos na Rússia

ciação Portuguesa da Indústria de Cerâmica
(APICER), a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármore, Granito e Ramos Afins (ASSIMAGRA) e a Associação Nacional das Empresas
Metalúrgicas e Electromecânicas (ANEMM).
O sucesso consecutivo deste evento leva as
entidades envolvidas a começarem, desde já, a
planear a sua participação para o próximo ano.
As empresas que participaram assinalam um índice de 73 por cento de grau de satisfação com a
feira e organização, das 11 envolvidas, nove tencionam participar em futuros eventos.
As empresas registam como significativo o
facto de poderem alargar os seus contactos
naquele país e de realizarem uma prospecção
de mercado, e as associações envolvidas ressalvam o facto das mais-valias geradas para os
diversos sectores e para Portugal, no que toca
à promoção conjunta dos produtos nacionais
de excelência.

ASSOCIADOS
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José Moreira de Castro, proprietário da empresa

“Boa relação com o cliente
e qualidade são a nossa força”
J

osé Moreira de Castro, Lda. é uma microempresa de cariz familiar que adopta o nome
do seu proprietário. José Moreira de Castro
trabalha desde os nove anos de idade na indústria de cortiça. Começou por ser quadrador
na empresa de José Ferreira Carvalho até aos
anos 70, altura em que o patrão o incentivou
a tomar conta da sua empresa. Em 1970, José
Moreira de Castro e Joaquim Ferreira de Castro assumem o comando da empresa Ferreira
& Castro. A empresa durou cerca de sete anos,
mas a sociedade desfez-se e José Moreira de
Castro passou a liderar a empresa, primeiro em
nome individual e depois de 1984 como José
Moreira de Castro, Lda.
Situada em São Paio de Oleiros, a empresa começou por ter 12 trabalhadores, produzir rolhas naturais e exportar para vários locais. Com
a evolução do sector, as alterações fizeram-se
sentir. Contam agora com seis trabalhadores,
dedicados à produção de rolhas naturais e
discos de cortiça, sendo o principal negócio a
comercialização de cortiça. O mercado interno
assume grande expressão na empresa, mas a
Itália e a Espanha ainda continuam a fazer parte dos seus mercados. “Com o passar dos anos
fomo-nos adaptando às necessidades do sector. O trabalho manual deu lugar à maquinaria
especializada, e daí o número de trabalhadores
ter diminuído”, explica José Moreira de Castro.
E continuou: “a preparação e comercialização
de cortiça passou a ser o nosso principal negócio, pois os nossos clientes encontram aqui a
cortiça de qualidade que temos ao seu dispor.”

Práticas Rolheiras – CIPR). “Esta certificação alterou alguns métodos de trabalho da empresa,
levou-nos a trabalhar de forma diferente, mais
adequada à realidade dos nossos dias, e, por
isso, trouxe-nos vantagens assinaláveis”, refere
o empresário.
Vantagens que reconhece encontrar, também,
nos serviços da APCOR: “a associação prestanos todo o apoio que necessitamos nas diversas áreas, não só ao nível do Systecode, mas no
que toca a informação diversa que nos é facultada. Estamos sempre bem informados sobre o
que há de novo no sector através da APCOR.”
Esta forma de estar é seguida à risca pelos filhos do proprietário. José Moreira de Castro e
Manuel Moreira de Castro querem seguir os
mesmos passos do pai. “Acredito neste sector
e, por isso, vamos continuar a lutar para vencer
as contrariedades que forem surgindo”, afirma
José Moreira de Castro (filho). E continua: “sabemos que o mundo se transformou com a
introdução de novos vedantes neste negócio,
mas teremos de aprender a conviver e a superar as dificuldades.” Ao que o pai acrescenta:
“ter casa, dinheiro e paciência.” “Esta era uma
frase usada pelo meu patrão que sempre nos
incentivava a ter esperança no futuro”, explica.
E remata: “é esta esperança que não nos fará
esmorecer.”

Situada em São Paio de
Oleiros, a empresa começou
por ter 12 trabalhadores,
produzir rolhas naturais e
exportar para vários locais.
Com a evolução do sector,
as alterações fizeram-se
sentir. Contam agora com seis
trabalhadores, dedicados
à produção de rolhas
naturais e discos de cortiça,
sendo o principal negócio a
comercialização de cortiça.

Esperança no futuro agarra a
nova geração
José Moreira de Castro recorda que o sector já
teve muitos altos e baixos, “já vivi momentos
áureos em que os clientes competiam a compra da cortiça e ocasiões em que o escoamento era mais difícil.” E assinala “a aposta na qualidade do nosso produto, a estreita relação que
é estabelecida com os clientes e a prontidão
nas solicitações têm estado na base da nossa
continuidade neste sector, à qual se juntam a
honestidade e a honra aos nossos compromissos.”
À política de raiz da empresa juntou-se em
2002 a certificação Systecode (sistema de certificação mediante o Código Internacional das
José Moreira de Castro (filho e pai)
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Susana Esteban, enóloga

À conquista do Crasto
Galega por nascimento, tornou-se duriense por paixão. Hoje, a enóloga Susana Esteban é já
uma Douro Girl, assinando alguns dos mais famosos vinhos da região. Fiel à cortiça, Susana
diz que a cortiça “já faz parte dos valores subjacentes a qualquer grande vinho: tradição, longevidade, uma estética apurada do rótulo e da embalagem e até o ritual de abertura.”

O céu está escuro, carregado, cheira a chuva

forte e a terra molhada, mas basta um breve
raio de sol escapar por entre duas nuvens para
que as vinhas ganhem uma outra luz. Os tons
ocres e avermelhados de um Outubro algo
tempestuoso que chega ao fim pincelam de
cor os muitos socalcos e patamares que envolvem os 73 hectares da Quinta do Crasto, onde
há pouco mais de uma década se começou a
produzir alguns dos grandes vinhos tintos que
tanta fama e prestígio trouxeram ao Douro.
“Estas são as nossas melhores vinhas”, diz Susana Esteban, 37 anos, a enóloga residente,
enquanto aponta para os dois talhões de vinha velha que cobrem a encosta íngreme e
inclinada e que, quase a pique, resvala até ao
rio. “Esta é a vinha da Ponte e aquela a vinha
Maria Teresa. Ambas têm mais de 90 anos, uma
grande mistura de todas as castas da região e
dão nome aos dois dos nossos vinhos de “monovinhas”, um conceito semelhante ao de monocastas (varietais) só que aplicado às vinhas,”
acrescenta, explicando também que, apesar de
em todas as vindimas vinificarem a partir destas uvas, só engarrafam o vinho nos melhores
anos, a fim de manter o alto nível de excelência
com que habituaram o mercado. Por isso, muito embora o primeiro Quinta do Crasto Douro, o
vinho mais corrente da propriedade, tenha sido
lançado em 1994 - uma pequena produção
de 40000 mil garrafas que, doze anos depois,
cresceu para as 180 mil -, os primeiros Vinha
da Ponte e Maria Teresa só foram lançados em
1998. Seguiram-se as colheitas de 2000, 2003 e
2004 para o primeiro, e as de 2001 e 2003 para
o segundo, sempre produções escassas (cerca
de cinco mil garrafas, pois as vinhas velhas têm
pouca produtividade) para um mercado apreciador que pede sempre mais, mas que alcançaram quase de imediato o reconhecimento
internacional (o Vinha da Ponte 2000 e o 2004
receberam 95 pontos na célebre revista americana Wine Spectator).

Susana Esteban nas vinhas da Quinta do Crasto
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Susana Esteban, uma
galega oriunda de Tui,
pertence ao restrito
grupo dos Douro Boys,
um conjunto de jovens
enólogos que têm
protagonizado o que
muitos especialistas
apelidaram de uma
“revolução tranquila”
na enologia duriense.

“Todos os anos fazemos o nosso Douro, o Reserva que passa ano e meio em madeira e os
Portos Vintage e LBV. Mas até agora houve
apenas um único ano – o de 2003 – em que
também engarrafámos os nossos quatro vinhos topo de gama: estes dois “monovinhas” e
os varietais Tinta Roriz e Touriga Nacional, este
último o primeiro tinto português a atingir
os 96 pontos na Wine Spectator (colheita de
2001)”, refere com orgulho.

Uma galega nos Douro Boys
Susana Esteban, uma galega oriunda de Tui,
pertence ao restrito grupo dos Douro Boys, um
conjunto de jovens enólogos que têm protagonizado o que muitos especialistas apelidaram de uma “revolução tranquila” na enologia
duriense, criando tintos de excelência numa
região até há bem pouco tempo conhecida
apenas pelo vinho do Porto. Licenciada em
Química e com um mestrado em Enologia
tirado em Rioja, Susana optou, sem qualquer
hesitação, pelo Douro quando, concluídos os
estudos, ganhou uma bolsa internacional para
fazer um estágio num país da União Europeia.
“Quase todos os meus colegas foram para
França ou para a Alemanha, mas eu tinha uma
enorme curiosidade em saber como é que
se fazia o vinho do Porto. Além disso, tinha
cá estado numa viagem de estudo e adorei
o lugar.” Começou por estagiar na Sandeman
e esteve três anos na Quinta do Côtto, de Miguel Champalimaud, onde a família Roquette,
os proprietários do Crasto, a foram buscar para
fazer a vindima de 2002.
Embora viva em Vila Real é aqui que trabalha,
neste “crasto” (do latim castrum que significa
monte fortificado ou fortaleza) empoleirado
no alto de uma colina, com uma vista deslumbrante sobre o vale do Douro e o seu rio, situa-

do a cerca de meia-hora do Pinhão e com uma
história que remonta ao século XVII. Durante
anos os seus vinhedos produziram uvas e vinhos sem marca que eram vendidos às grandes casas de vinho do Porto, até que a actual
proprietária, Leonor Roquette, a herda do seu
avô Constantino de Almeida (conhecido pelo
seu célebre brandy Constantino, “a fama que
vem de longe”). Com o marido Jorge e os dois
filhos, Tomás (ligado à produção) e Miguel (à
comercialização e ao marketing) criam uma
empresa familiar de sucesso, onde a qualidade
se sobrepõe sempre à quantidade, mas que já
produz anualmente cerca de 450 mil garrafas,
70 por cento das quais são exportadas para
mercados como o Brasil, os EUA, o Canadá ou
a Inglaterra. O investimento em equipamentos
e tecnologia tem vindo a crescer progressivamente e a última grande conquista foi a surpreendente cave (750m2) construída de raiz
num dos socalcos da quinta, sobranceira ao
rio e onde, pedra a pedra, como se de um gigantesco puzzle se tratasse, a gentes da terra
ergueram as paredes totalmente revestidas a
xisto da região. E porque é aqui que estagiam
em barricas de carvalho francês todas as grandes marcas do Crasto (à excepção do Douro),
cobriu-se o tecto de relva, transformando-o no
jardim que dá acesso a casa, construída num
socalco superior. “Como é continuamente regado, mantém a temperatura da cave sempre
fresca e está tão bem integrada na paisagem
que, apesar do tamanho, não destoa”, explica
Susana Esteban. Aliás, é também aqui que estagiou o Xisto 2003, a mais recente estrela da
casa e que resulta de uma parceria enológica
e comercial muitíssimo bem sucedida entre a
família Roquette e Jean-Michel Cazes, um bordalês casado com uma portuguesa e proprietário do prestigiado Châteaux Lynch-Bages.
Da colaboração entre os respectivos enólogos
– Susana Esteban e Daniel Llose, um francês
de origem catalã responsável pela direcção
técnica do Grupo Axa Millésimes que possuiu
adegas por toda a Europa –, surgiu o Xisto, um
DOC feito a partir de uvas do Douro (mas não
do Crasto), criteriosamente seleccionadas para
esse fim, vinificado na adega da quinta mas
trabalhado de forma diferente, segundo o método bordalês.
“O Xisto é um vinho com a elegância típica dos
vinhos de Bordéus mas com o aroma e as características dos vinhos do Douro, embora seja
completamente diferente dos Douros tradicionais. É muito mais redondo na boca e as pessoas adoram,” acrescenta Susana, sem esconder
o entusiasmo que este projecto lhe provoca.
E conta que o sucesso foi tal, que chegaram
a reter parte da produção das 30 mil garrafas

NOTÍCIAS APCOR .17

lançadas em Março último, para que o vinho
não desaparecesse imediatamente no mercado nacional e internacional.

Vinhos do Crasto todos com
rolha de cortiça
Tal como todos os outros vinhos produzidos
no Crasto, também o Xisto é vedado com uma
rolha de cortiça natural. “Como enóloga gosto
de utilizar em vinhos de qualidade como os
nossos, este tipo de rolhas, já que fazem parte
dos valores subjacentes a qualquer grande vinho: tradição, longevidade, uma estética apurada do rótulo e da embalagem e até o ritual
de abertura”, confessa Susana, para logo em
seguida acrescentar “que, pessoalmente, não
gosto de vedantes sintéticos”.
“Acho que um vedante de plástico aparenta ser uma coisa que não é. Por outro lado, a
mim não me incomoda nada abrir uma garrafa de vinhos de consumo rápido vedados
com screwcaps (cápsulas de rosca em alumínio). Mas o certo é que ainda não há nem
conhecimento suficiente, nem historial para
comparar vinhos engarrafados com estes dois
vedantes alternativos, pois todos os estudos
que existem são ainda muito recentes. Já com
a cortiça é completamente diferente, uma vez
que podemos prever a evolução do vinho.” E
exemplifica: “Tanto o Vinha da Ponte como o
Maria Teresa de 2003 que já estão no mercado e que foram engarrafados com rolhas de
cortiça natural, podem perfeitamente ser consumidos daqui a dez ou mais anos.” Susana
Esteban faz uma pausa e sorri, confiante: ”Até
porque provei recentemente o Maria Teresa 98
e o Vinha da Ponte 2000 e estão simplesmente
fantásticos.”
Nota: Entrevista realizada em 2007

Tal como todos
os outros vinhos
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com uma rolha de
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ENTREVISTA

Loja na Ribeira vende produtos em cortiça

Porto Signs
- os sinais do Porto
Elvira Basílio apresenta exposição de cortiça

pelo porta-moedas”. A diversidade de produtos
não se fica por aqui: bijutaria, calçado, cintos,
pouf’s, aventuais e até t-shirts com aplicações
em cortiça é possível encontra na Porto Signs.
Durante cerca de três meses, Elvira Basílio
criou, ainda, um espaço para uma exposição
de produtos em cortiça. “A iniciativa foi um
sucesso. Vendemos muitos produtos, contactamos e explicamos a muitos turistas a origem desta matéria-prima. A receptividade foi,
de facto, assinalável”, comenta a proprietária.
O incentivo foi tal que Elvira está já a pensar
numa próxima exposição dedicada à cortiça,
mas desta vez com vestuário e joalharia. “Quero fazer algo com mais glamour, algo que se
destaque um pouco mais dos produtos que
normalmente vemos em cortiça”, refere. A
data ainda não está marcada, mas “será para
breve”, afirma.
Este espaço da loja é sempre dedicado a exposições rotativas. “É uma ideia que dá muito trabalho, que necessita de muita dedicação, mas
acredito ser uma forma de dinamizar o espaço
e de dar a conhecer produtos de criadores nacionais menos famosos”, explica Elvira Basílio.

De empregada têxtil a
empresária

A

Porto Signs, criada em Dezembro de 2006
por Elvira Basílio, é uma empresa que pretende
dar a conhecer os produtos portugueses menos conhecidos e impor-se com uma marca
própria que dê o nome a uma gama de produtos exclusivos e inovadores. Situada na Rua da
Alfândega, em frente à Casa do Infante, o espaço recebe essencialmente turistas que buscam
uma lembrança do Porto e de Portugal. Mas
a proprietária quis acrescentar algo mais aos
tradicionais souvenirs e investiu nos produtos
regionais de qualidade. Cerâmica, vinhos, chá,
mel, filigrana, produtos de culinária, livros temáticos, ao qual se junta o típico galo de Barcelos e produtos em cortiça.
“Os turistas ficam muito agradados ao conhecer a cortiça aplicada a outros produtos que
não a rolha”, explica Elvira Basílio e continua:
“gostam muito das malas, carteiras, mas se o
objectivo for algo mais económico ficam-se
Produtos em cortiça continuam na
Porto Signs para venda

Em 2005, Elvira Basílio ficou desempregada
quando a fábrica têxtil onde trabalhava fechou.
Com 42 anos de idade optou por agarrar um
curso de formação de quatro meses na Cruz
Vermelha Portuguesa, denominado “Mulheres,
Ideias Negócios em Acção (MINA), e lançar-se
numa iniciativa própria. No final do curso tinha como objectivo realizar um projecto para
apresentar ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), através das Iniciativas
Locais de Emprego (ILE), e a sua ideia começou a ganhar forma “procurei encontrar algo
que gostasse de fazer, um local que desse corpo ao meu sonho e lancei-me nesta aventura”,
recorda Elvira. “O balanço que faço do projecto
é muito positivo e, por isso, não pretendo ficar
por aqui”, confidencia.
Aliada à loja, a proprietária criou, também,
a marca Porto Signs. “Peguei na imagem do
Porto, tão reconhecida pelo seu rio, pontes,
casario e outros símbolos, e tentei criar alguns
produtos onde esta imagem se aplicasse. Assim, nasceram T-shirts, canecas, serigrafias
e outros objectos que marcam a diferença”,
explica Elvira. E é nesta área de negócio que
Elvira Basílio quer, também, introduzir a cortiça. “Já tenho algumas ideias, mas para já digo
apenas que os sinais do Porto vão surgir, também, em cortiça”.

PROGRAMAS

Programa

POS - C

Principais actividades em curso
• Continuação da implementação do software de Gestão Documental e Gestão de Contactos.
• Lançamento da área reservada aos Associados.

• Participação na feira Weinbörse, na Alemanha.
Campanha
Internacional
da Cortiça

• Acção de promoção no camião pedagógico para crianças, do supermercado Kaufland, na
Alemanha, nas escolas e jardins de 34 cidades.
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Próximas actividades

• Continuação dos trabalhos.

• Visita a Portugal dos consumidores
vencedores do concurso na acção de
promoção no supermercado Kaufland e
Weinbörse

• Lançamento do site www.realcork.org na versão em francês.

• Publicação dos anúncios de imprensa em
França.

• Petição em favor da cortiça lançada na França no site www.petitionpourleliege.com .

• Elaboração do relatório do projecto.
• Encerramento projecto.

Fileira dos Materiais
de Construção

Sistema de Gestão
da Qualidade

Interreg

• Realização da Feira Mosbuild, em Moscovo, Rússia.

• Inserção de toda a documentação na aplicação informática de gestão documental.
• Elaboração do Manual da Qualidade.

• Continuação dos trabalhos.

• Consulta junto das entidades certificadoras.

• Elaboração do projecto e candidatura segundo o modelo de parceria APCOR – Asecor
(Associação espanhola) e das autarquias da Estremadura espanhola e norte do Alentejo.

• Continuação dos trabalhos.

