55

As s o c i a ç ã o Po r t ug ue s a d e Co r t i ç a

Abril
Maio
Junho
2009

NOTÍCIAS APCOR

Mais de 100 empresas já
aderiram ao PAIC
| p. 5

Beba vinho com cortiça
é sugestão de associação
da natureza
| p. 15

Cortiça e vinho em
promoção conjunta

© Paula Preto

| p. 17

Cortiça em peça de teatro
Texturas é o nome do projecto de arte comunitária que juntou várias expressões artísticas: teatro, vídeo e fotografia. A iniciativa teve como objectivo fazer uma homenagem
aos corticeiros, colocando em contacto pessoas de todas as gerações.
A peça contou com mais de 750 espectadores e reuniu 19 actores e 250 colaboradores.
| p.3 e 4
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EDITORIAL

EDITORIAL
Feiras de Vinho

Cortiça como
expressão artística

Feira

Data

Local

Web-site

International
Wine Festival

9 a 13 de
Setembro

Hungria

www.winefestival.hu/

World Food
Moscow

15 a 18 de
Setembro

Rússia

www.world-food.ru/eng/

Miami Wine

26 a 27 de
Setembro

EUA

www.miamiwinefair.com/

Iberwine

25 a 27
Setembro

EUA

http://www.iberwine.es/
portugues/index.htm

Iberwine

06 a 08
Outubro

Espanha

http://www.iberwine.org

Megavino

16 a 19 de
Outubro

Bélgica

www.megavino.be/

The Wine
Show

22 a 25
Outubro

Reino
Unido

http://www.wineshow.co.uk/

Três linguagens artísticas que homenagearam as gentes e os costumes das terras de Santa

ViniForum

13 a 15
Novembro

Alemanha

http://www.forum-vini.com/
en/index.html

Maria da Feira, em particular, os corticeiros e a actividade de transformação da cortiça. Numa

Enovitis

24 a 28
Novembro

Itália

http://www.enovitis.it/

Os horizontes da cortiça foram além dos produtos que estamos habituados a ver nas nossas garrafas de vinho, no chão das nossas casas ou
nas malas e sapatos que circulam pelas ruas. A cortiça foi a inspiração
para uma peça de teatro, uma exposição de fotografia e uma instalação de vídeo.

combinação de experiências e de histórias de vida das pessoas da região, onde os actores são
os próprios trabalhadores e aprendizes da indústria, o projecto Texturas merece neste número
do Notícias APCOR um lugar especial. Foi a primeira iniciativa do género que conhecemos e que

Feiras de Materiais de Construção

arrecadou inúmeros elogios de vários quadrantes. A cortiça saiu, mais uma vez, ganhadora.
Entrar numa fábrica de cortiça, num período pós laboral, e seguir, passo a passo, o caminho que

Feira

Data

Local

Web-site

Balticbuild

9 a 12 de
Setembro

Rússia

www.primexpo.ru/build/
eng/

Kazbuild

02 a 05
Setembro

Cazaquistão

http://www.kazbuild.kz/
en/2009/

foram um regresso ao passado. Os visitantes foram presenteados com imagens dos primórdios

Expo Cihac

14 a 17 de
Outubro

México

www.expocihac.com.mx/

desta indústria em Portugal e em Espanha, no fundo para entenderem como tudo começou e

Concreta

20 a 24
Outubro

Portugal

http://www.concreta.
exponor.pt/

Para além do empenho da organização, a cargo do grupo PELE – Espaço de Contacto Social e

Batimat

02 a 07
Novembro

França

http://www.batimat.com/

Cultural, do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua – e da Câmara Municipal da

Interior
Lifestyle China

11 a 14
Novembro

China

http://www.messefrankfurt.com.
hk/fair_homepage.aspx?fair_
id=21&exhibition_id=22

esta matéria-prima segue, mas testando as sensações e emoções transmitidas foi uma experiência única. Desde o início ao fim da peça os espectadores são envolvidos de tal forma que também eles acabam por entrar no espectáculo. A exposição de fotografia e a instalação de vídeo

a sua evolução até aos dias de hoje.

Feira, registamos, aqui, a dedicação de todo o grupo envolvido e dos espaços que acolheram
esta iniciativa. Todos estão de parabéns.

A Direcção

Ficha técnica

Nota: O artigo publicado no último número do jornal Notícias APCOR,
com o título “APCOR acolhe plenário da ISO para a cortiça”, continha uma
informação incompleta. Assim, na perspectiva de clarificar, refere-se que:
A APCOR, enquanto Organismo de Normalização Sectorial (ONS), acolheu
a reunião plenária da ISO TC 87 (Cortiça), no entanto foi da total responsabilidade do Instituto Português da Qualidade (IPQ), enquanto Organismo
Português Membro da ISO, a preparação e coordenação deste plenário, na
pessoa que é secretária da TC 87, Maria Ermelinda Barros.
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Direitos de Autor e reprodução da
informação – A informação divulgada
no Notícias APCOR é propriedade da
APCOR, podendo ser reproduzida,
na sua totalidade ou parcialmente,
desde que seja assegurada a respectiva
indicação da fonte.

NOTÍCIAS APCOR .3

© Paula Preto

CAPA

Texturas contou com 19 actores

Texturas reuniu as gerações do sector

Um teatro feito para a cortiça
Imagine que de repente uma fábrica de cor-

tiça se transforma num palco de teatro. E que
o espaço serve de cenário à história das experiências de pessoas de todas as gerações com
esta matéria-prima tão particular do concelho de
Santa Maria da Feira. A proposta coube à nona
edição do Imaginarius – Festival Internacional de
Teatro de Rua de Santa Maria da Feira – que, este
ano, prestou uma homenagem à indústria da
cortiça, com a apresentação de um projecto de
arte comunitária denominado “Texturas”.
A iniciativa que cruzou várias linguagens artísticas (teatro, vídeo e fotografia) contou com vários
espectáculos que receberam 750 espectadores.
O projecto “Texturas” partiu da pesquisa de
elementos da cultura local, com enfoque na
indústria de transformação da cortiça, recorrendo ao cruzamento de histórias e espaços
de vida das pessoas envolvidas, promovendo
as relações inter-geracionais e estimulando o
diálogo e intercâmbio entre os vários territórios feirenses. O teatro contou com um grupo
de 19 intérpretes, dos 13 aos 72 anos, 11 elementos do rancho folclórico e cerca de 250
pessoas envolvidas nas várias tarefas.
O projecto “Texturas” desenhou-se com base
num triângulo que pretendeu unir três pontos geográfico-artísticos: Mozelos, Lourosa e
Santa Maria de Lamas. Na Casa da Cultura de
Lourosa esteve patente uma exposição de fotografia que cruzou o registo do processo de
construção deste projecto com uma recolha

comunitária de fotografias antigas sobre a indústria da cortiça e que recebeu mais de 300
visitas. No Museu de Santa Maria de Lamas foi
exibido uma instalação vídeo relativa ao registo do processo de construção deste projecto.
E, finalmente, a fábrica AJT, em Mozelos, foi o
palco do espectáculo de teatro que se iniciou
sempre dentro de um autocarro que transportou os espectadores do Museu para a fábrica.
O director artístico do projecto, Hugo Cruz,
refere que “Texturas” propôs “uma viagem nas
curvas do que somos, tendo como pano de
fundo vidas e histórias de três gerações de
uma terra real, num espaço que evoca memórias comuns - uma fábrica de cortiça - em que
se procuram sentidos para o trabalho árduo de
transformar a pele do sobreiro”. “Ali, homens,
mulheres, meninos e velhos encontraramse num espaço frio, mecânico e pesado para
contarem as suas histórias e experiências de
vida”, descreve. O objectivo foi “homenagear e
celebrar a leveza, a impermeabilidade, a aderência, a elasticidade e a resistência da cortiça,
integrando-as como potencialidades nos quotidianos relacionais desta gente e desta terra”,
afirma Hugo Cruz. “No fundo foi uma homenagem com dignidade a todos os corticeiros.”
O director refere, ainda, que “o projecto excedeu as nossas expectativas, quer ao nível
do grupo, porque as ideias foram surgindo e
fomos enriquecendo o trabalho com a ajuda
de todos, quer ao nível do público, que teceu

muitos elogios à peça e a todo o projecto.”
Hugo Cruz, regista, ainda, que “o Texturas foi
muito exigente, muito trabalhoso, foram sete
meses de dedicação total, desde a recolha da
matéria-prima nas ruas, dos contactos com as
pessoas e entidades, até à montagem, concepção e desenvolvimento, mas também muito
desafiante e positivo.”

Próximos capítulos
O Texturas não vai parar por aqui. Para Agosto está previsto passar toda esta experiência
para um livro. “É uma forma de não deixarmos
o projecto ‘morrer’, mas de o eternizarmos”, refere Hugo Cruz. A circular vai estar já a exposição de fotografia que irá percorrer todas as
freguesias do concelho da Feira, dando corpo
ao projecto “Imagens da minha vida”.
O director artístico afirma, também, que “este foi
o ponto de partida para outros projectos” e que
“ideias não faltam.” “Gostávamos de poder levar
o Texturas a outras regiões do país que também
tenham relação à cortiça, com estes actores, mas
também, envolvendo pessoas da região, ou, então, criar uma rota da cortiça aqui na Feira.”
Para já e para se manter informado sobre os
próximos capítulos do Texturas consulte o
blog www.projectotexturas.blogspot.com.
O Texturas contou com a co-produção do PELE
- Espaço de Contacto Social e Cultural e foi
uma iniciativa liderada pela Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira.
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Três actores,
três histórias,
a mesma paixão

era para mim e troquei para o curso de Formação em Produção Corticeira.” “Agora sim faço o
que gosto, e embora faça um pouco de tudo,
é na broca que me sinto melhor”, confidencia
Diana. E acrescenta: “e no teatro do Texturas,
porque no final quer os colegas mais velhos
quer os técnicos tornaram-se os nossos ‘pais
emprestados’.”

© Paula Preto

Celeste, Diana e Carlos foram três dos
actores que participam no projecto
Texturas. Com histórias de vida diferentes foi a paixão pelo teatro e pela
cortiça que os uniu durante vários
meses. “Ao fim de algum tempo já éramos uma grande família”, referiram todos com um sorriso nos lábios.

mais de 30 anos na indústria e depois, já casada e
com o seu filho pequeno, resolveu “experimentar
outra coisa”. Passou por um hospital e hoje trabalha numa escola como Auxiliar de Acção Educativa, “mas tenho a cortiça no sangue.”
“O Texturas permitiu-me regressar ao passado,
lembrar-me da minha infância, enfim consegui
ser e sentir-me criança, talvez pela primeira vez
na vida”, afirma Celeste com emoção. Por isso,
assinala as relações que se constituíram entre as
pessoas, quer com os colegas mais velhos e mais
novos, quer com os técnicos. “Fomos uma grande família.” O Texturas foi já a segunda experiência de Celeste como actriz. Passou pelo “Retratos
de Família”, um projecto dos Pais XXI, e diz que
“quando represento vou buscar o que está dentro de mim, de verdadeiramente genuíno.”

© Paula Preto

© Paula Preto

Carlos Valente, 17 anos

Celeste Silva, 60 anos

Diana Rodrigues, 19 anos

“Ainda não sabia muito bem o que era a vida e
já sabia escolher rolhas de cortiça”. É com esta
frase que Celeste descreve a sua entrada no
mundo da cortiça. Acabou a escola, a antiga
4ªclasse, e cedo se juntou às irmãs, também
elas escolhedoras, numa fábrica da região.
“Tinha treze anos e lembro-me como se fosse
hoje os meus primeiros dias de trabalho”, conta
Celeste com entusiasmo. Mas a imagem que
guarda mais nítida tem que ver com a vinda
dos fiscais à empresa “eu ainda não tinha idade
legal para trabalhar, só podia depois dos 14, e
então quando ouvíamos a voz do responsável
a dizer “escondam-se” lá procurava eu um saco
de rolhas para que não me vissem e ficava em
silêncio, parecia o jogo das escondidas, e eu
achava muita graça”.
Foi aprendendo e crescendo neste mundo. “A
minha família trabalhava – os 12 irmãos e pais
- na cortiça, as minhas amigas trabalhavam
na cortiça e eu fui ficando na cortiça”, regista
Celeste. Mas “guardei sempre o desejo de ir experimentar outros trabalhos, na altura pensava
que ia encontrar algo melhor, era o sonho da
menina que queria ser enfermeira ou professora, mas hoje sei que qualquer trabalho é bom,
desde que se goste do que se faz.” Trabalhou

“Participar no Texturas começou por uma brincadeira. Faço parte de um Grupo de Bombos e
a responsável desafiou-me a participar no projecto”, conta Diana. “No início, quando fui ouvir
as primeiras vezes tudo me parecia engraçado
e até pensei que ia desistir, mas depois os ensaios começaram e tudo mudou. Afinal comecei a levar as coisas a sério e acabei por ficar
surpreendida comigo”, descreve Diana.
“Ver-me no papel de actriz teve aspectos positivos e negativos, tive algumas dificuldades
em algumas partes, porque às vezes achava
piada a algumas cenas e dava-me vontade de
rir, mas depois consegui manter-me séria e isto
surpreendeu”, conta, “embora a parte que eu
mais gostei foi quando tive de assobiar”, sorri
Diana.
“Sentir o carinho das pessoas que nos foram
ver, os seus aplausos, foi muito gratificante”,
agradece a actriz.
O sonho de trabalhar na cortiça é já uma herança de família “o meu pai é broquista, os
meus irmãos trabalham na cortiça e eu sempre fui fascinada pelas brocas”, afirma a jovem.
“Não quis estudar mais e fui inscrever-me na
Cerci Lamas num curso de hotelaria” explica,
“mas pouco tempo depois vi que aquilo não

“Eu sempre tive vontade de experimentar o
teatro, sempre achei que tinha jeito para isto,
mas depois do Texturas tenho a certeza que
sou capaz”, explica Carlos. E continua: “gostei
muito de participar neste peça e de inicio,
devido a algumas exigências, achei que não era
capaz”. “Por exemplo, quando me disseram que
tinha de estar no topo de uma pilha de cortiça,
sem me mexer e sem reagir eu achei que não ia
conseguir e, no início, foi difícil, mas depois …”
Carlos conta, ainda, que “na estreia da peça estava muito nervoso, tinha medo de me sair mal,
tinha medo de cair, mas depois tudo correu bem.”
“Tive um momento, quando estava em cima de
um empilhador que a minha perna ficou presa
e achei que não ia conseguir disfarçar, mas dei a
volta e ninguém deu por nada”, sorri.
O jovem está na Obra do Frei Gil, nas Caldas
de São Jorge, e é colega de Diana no curso de
Formação em Produção Corticeira, da Cerci
Lamas. Mas ao contrário da amiga, não tem ligações anteriores à cortiça. “Uma vez fui visitar
uma fábrica de cortiça e gostei muito de ver as
máquinas e as pessoas a trabalhar a cortiça e
achei que queria fazer o mesmo”, diz. E confessa: “já estava cansado da escola e, então, resolvi
inscrever-me neste curso para ver como era.
Até agora estou a gostar.”
Do teatro é que Carlos não se cansou pois afirmou com convicção que gostaria de continuar
os passos iniciados com o Texturas. “Se fosse
preciso entrava já amanhã noutra peça”.
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MEI e Direcção da APCOR
fazem ponto de situação sobre PAIC
A APCOR e o Ministério da Economia e Inovação (MEI) reuniram-se para a elaboração de um ponto de situação
sobre o Plano de Apoio à Indústria da Cortiça (PAIC). O ministro Manuel Pinho teceu elogios ao trabalho da associação uma vez que em pouco mais de um mês - o plano foi apresentado a 26 de Março e a reunião decorreu
na APCOR a 05 de Maio – “a APCOR conseguiu apresentar uma campanha concreta, envolvendo as empresas do
sector, e delineando uma estratégia séria e que permitirá contribuir para a revitalização do sector”.

Ministro da Economia visitou a APCOR e fez ponto de situação do PAIC

N

o que toca ao apoio às empresas do sector
regista-se a forte adesão das mesmas às linhas
de crédito disponíveis, sendo que 114 já acederam às linhas de crédito PME INVESTE num
valor que ascende os 25 milhões de euros. A
saber: PME Investe I - oito empresas (4,6 milhões de euros); PME Investe II - oito empresas
(2,8 milhões de euros); PME Investe III (Exportadoras) - 23 Empresas (15,8 milhões de euros); e,
por último, PME Investe III (Micro e Pequenas e
Médias Empresas - até 50 Trabalhadores) - 75
empresas (2,3 milhões de euros).
Ao nível das garantias, 41 Empresas já obtiveram aprovação de garantias das Sociedades de Garantia Mútua num valor de 33
milhões de euros (54 por cento de utilização
da linha), das quais 1/3 já estão aprovadas
pela Banca.

De registar, ainda, que 155 empresas solicitaram informações do PAIC junto do Gabinete
da Apcor o que, segundo o Director Geral da
APCOR, Joaquim Lima, “demonstra o elevado
interesse das empresas pelo plano que pretende revitalizar o sector da cortiça face ao actual
contexto do mercado e à crise mundial”. No
que toca ao Programa Qualificação Emprego
existem oito empresas interessadas e duas que
já estão a avançar com apoio do Centro Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork).
A campanha de promoção internacional da rolha de cortiça e dos materiais de construção e
decoração, orçada em 21 milhões de euros, foi
alvo de candidatura apresentada ao QREN a 30
de Abril e visa chegar a mercados como França, Itália, Reino Unido, Alemanha e EUA (no
caso dos vedantes) e este dois últimos mais

Rússia, China, Japão, Canadá, Bélgica, Holanda
e Emirados Árabes Unidos para os materiais de
construção e decoração. O arranque da campanha está previsto para o final deste ano e
terá uma duração de dois anos. Os objectivos
da campanha visam credibilizar e valorizar a
cortiça, enquanto matéria-prima de excelência, e os seus produtos através da criação das
condições necessárias ao desenvolvimento e
competitividade sectorial; gerar as condições
de mudança dos valores ‘tradição = falta de
inovação’, para valores de produtos de qualidade, desenvolvidos através de processos
tecnologicamente avançados e que integram
matérias-primas de alto valor ambiental; e
afirmar a posição de que a cortiça é ‘tradição+
inovação+ desenvolvimento sustentável = a
indústria de futuro’.
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Crianças de São Brás de Alportel
em contacto com a cortiça
A delegação da APCOR de São Brás de Alportel e a equipa técnica do projecto Life Bonelli, na pessoa de Raquel
Alaria, realizaram uma campanha de promoção da cortiça e da biodiversidade existente no montado de sobro
em três escolas da região (EB1 de Vilarinhos, Alportel e Mesquita Baixa), abrangendo seis turmas e 96 alunos.

A

divulgação assentou em temáticas como a
protecção da Águia de Bonelli e do seu habitat, onde se destacou o montado de sobro, o
sobreiro, a importância da cortiça, os produtos
finais e a reciclagem. As crianças puderam,
ainda, visualizar o filme “David na Aventura da
Cortiça”, facto que despertou muito interesse
a este jovem público. No decorrer desta actividade pedagógica surgiu, ainda, a figura do
“Rolha” que questionou as crianças sobre todo
o conteúdo do filme. Cada resposta acertada
deu direito a um porta-chaves com uma rolha
de cortiça.
Registe-se, também, que estas crianças tiveram
o contacto directo com a natureza incluindo
o Sobreiro, em saídas de campo organizadas
pela parceria entre as mesmas entidades.
Crianças no montado aprendem mais sobre o ecossistema

Projecto “O Rolhinhas” permite
a recolha de 40kg de rolhas de cortiça

Mostra de trabalhos dos alunos do Externato Menino de Jesus

“O

Rolhinhas” é o nome do projecto que foi
lançado no Externato Menino Jesus, em Faro,
e que teve como objectivo a sensibilização
dos alunos para a cortiça. Cerca de 200 alunos,

desde a pré-primaria até ao 1º ciclo (dos 3 aos
9 anos), puderam conhecer e contactar com a
cortiça de várias formas.
O projecto foi desenvolvido em quatro fases:

sensibilização para o tema na escola e criação
de logo desenvolvido por uma aluna do 4º
ano; realização de trabalhos em cortiça, onde
os alunos contaram com a ajuda dos seus familiares, e que serviram para montar uma exposição sobre o tema da cortiça e reciclagem;
visualização do filme “David, na aventura da
cortiça” e palestra com um representante da
Rota da Cortiça, da Câmara Municipal de São
Brás de Alportel e, por fim, realização de uma
visita de estudo ao montado de sobro e a algumas fábricas do concelho.
“O Rolhinhas” possibilitou a recolha de 40 kg
de rolhas de cortiça, muitas delas usadas para
a elaboração dos trabalhos dos alunos, e as restantes foram entregues na Câmara de São Brás
de Alportel que tem em curso o processo da
reciclagem de rolhas e que permite a transformação e reutilização destas rolhas em inúmeros produtos.
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Plano de Actividades da APCOR
em processo de continuidade
A APCOR realizou a primeira Assembleia Geral, após a eleição da actual Direcção, no sentido de divulgar aos
seus associados o Plano de Actividades para 2009 e apreciar e votar o Relatório e Contas da Direcção e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2008.

O

Plano de Actividades da APCOR para 2009
traduz a continuidade do trabalho da Direcção
que renovou o seu exercício para o próximo
triénio. Este plano assenta nas seguintes áreas:
reforço da relação da APCOR junto dos seus
associados, bem como junto de potenciais novos associados; reforço da coesão e representação institucional do sector na esfera pública
nacional e internacional; reforço dos serviços
da APCOR com a dinamização da estrutura
actual em torno, sobretudo, da reorganização
dos departamentos APCOR e respectivas áreas
funcionais; intensificação da política de articulação entre a APCOR e outras entidades sectoriais como o Centro Tecnológico da Cortiça,
o Centro Profissional da Indústria da Cortiça, a
Associação interprofissional da Fileira da Cortiça (Filcork) e a Confederação Europeia da Cortiça (CELiège); intensificação da implementação
do Código Internacional das Práticas Rolheiras;
e consolidação do serviço de Normalização da
APCOR, enquanto Organismo de Normalização
Sectorial. É, também, objectivo a consolidação
do plano de comunicação da APCOR, baseado
na estruturação da área de comunicação em
termos orgânicos e funcionais, no sentido de
melhor atender à vocação da informação e da
comunicação junto dos diferentes públicosalvo, gerando melhor informação com vista
à defesa da cortiça em Portugal e no mundo;
aposta na investigação e desenvolvimento em
diversas áreas e domínios de conhecimento,
como garante do reforço de confiança do sector na descoberta de novas soluções técnicas
e tecnológicas; promoção de encontros e se-

Assembleia Geral apresenta exercício de 2008

minários destinados a todas as empresas nas
mais diversificadas áreas de conhecimento.
No que toca ao relatório de contas do exercício 2008 destaca-se a continuidade de um
equilíbrio financeiro positivo da APCOR, num
ano de intensa actividade, de encerramento

de projectos enquadrados no anterior quadro
comunitário de apoio. Segundo o Conselho
Fiscal, destaca-se o equilíbrio financeiro da associação ao longo dos últimos anos, apesar da
diversidade de projectos desenvolvidos, muitos deles ambiciosos e de orçamento elevado.
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Cortiça, Vinho, Azeite e Cavalo Lusitano
formam Portugal d’ Excelência
Portugal d’ Excelência é o logótipo da parceria

estabelecida entre a APCOR, a ViniPortugal (Associação Interprofissional para a Promoção do Vinho
Português), a Casa do Azeite (Associação do Azeite de Portugal) e Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano, em Janeiro deste ano.

Sobreiros
plantados em
França com
o apoio da
APCOR

No sentido de demonstrar a importância e
relevância destes produtos para o nosso país,
esta imagem pretende ser o inicio de um conjunto de suportes a elaborar no sentido da
promoção conjunta dos vários produtos.
A imagem comunicacional é fácil, pelo traço

e imidiatez da mensagem, mas têm um forte
efeito visual, pela estabilidade das formas geométricas e exuberância calorosa das cores.
Mantendo os símbolos representativos dos vários sectores pretende-se estabelecer uma relação e co-existência entre os vários produtos.

APCOR celebra protocolos
com várias entidades
A

APCOR tem vindo a celebrar um conjunto
de protocolos com várias entidades no sentido de encontrar parceiros que permitam
desenvolver a sua actividade, assim como
facultar aos seus associados condições mais

vantajosas de acesso aos serviços desta mesmas entidades. Nos últimos meses, foram
assinados dois novos protocolos, com as
empresas AON e HM e renovado um, com a
Nextiraone.

No âmbito da parceria estabelecida entre a
APCOR e o Institut Méditerranéen du Liège (Instituto Mediterrânico da Cortiça), na Campanha
Internacional da Cortiça III, foi possível desenvolver dois projectos de relevo na área de Vives,
Pyrénées-Orientales, no sudoeste de França.
Por um lado, foi possível salvar uma parte de
uma plantação de sobreiros com um total de 3,5
hectares. Esta área está a ser limpa e o trabalho
finalizará no Verão quando já for possível fazer
o descortiçamento. Por outro lado, o projecto
permitiu, também, a plantação de 300 sobreiros
numa área de cerca de 0,5 hectares.

António Rios de Amorim e Álvaro Coelho, da
direcção da APCOR, e Humberto Martinho,
Sócio-Gerente da HM Consultores, assinam
protocolo de colaboração

António Rios de Amorim,
presidente da APCOR, e Carlos
Inocêncio, Presidente da
Nextiraone Portugal – Soluções
e Serviços de Comunicações,
assinam renovação de protocolo
existente

António Rios de Amorim e Fernando Oliveira,
da direcção da APCOR, e Eduardo Davila,
Administrador da AON Portugal – Corretores de
Seguros, assinam protocolo de colaboração

PROJECTOS
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Projecto ronda os 11 milhões de euros

Parque Empresarial da
Cortiça foi apresentado

A APCOR e a Câmara
Municipal de Santa Maria
da Feira apresentaram
às empresas do sector
o Parque Empresarial
da Cortiça (PEC) que
começará a ser construído
brevemente.

Planta do PEC

N

este momento já estão criadas as infra-estruturas básicas, o ante-projecto com a identificação dos lotes respectivos, efectuado o estudo
de impacte ambiental (EIA) e constituída a Entidade Gestora do PEC, cuja gestão é, maioritariamente, assumida pela autarquia feirense,
contando, ainda, com a APCOR, entre outras
entidades.
O projecto, orçado em cerca de 11 milhões de
euros (4,6 milhões financiados pelo QREN e

6,4 milhões obtidos pela venda de lotes), conta
com uma área bruta total de 477 mil m2, sendo
que 300 mil m2 são para implantação industrial,
9,4 mil m2 para serviços específicos de utilização colectiva, 30,4 mil m2 para serviços gerais
de apoio e a restante área para zonas verdes,
estacionamento e acessos (Quadro 1 e 2). O
parque empresarial ficará situado nas freguesias
de Santa Maria de Lamas e de São João de Ver,
fazendo fronteira com Lourosa e Rio Meão.

Quadro 1 – Área do PEC

Quadro 2 – Custos do PEC
Construção
de infra-estruturas

4.824 milhões de euros

Terrenos (Considerando
um preço médio de
aquisição expropriação
de 10€m2)

3.444 milhões de euros

Edifício sede

300 mil euros

300.373 m

Via de acesso (eixo das
cortiças)

1.5 milhões de euros

Serviços específicos de
utilização colectiva

9.495 m2

ETAR

77 mil euros

Serviços gerais de apoio

30.483 m2

IVA não dedutível

1.532 milhões de euros

Lotes existentes

74.407 m2

30.483 m2

Zonas verdes

20.518 m2

Outros custos (registos,
comercialização,
publicidade, etc)

Acessos

20.488 m2

Lotes existentes

389.8 mil euros

Área total bruta

477.177 m2

Lotes Novos + Lotes
Existentes

100 + 8

Estacionamento

1515 lugares

Área total do
estacionamento

21.413 m2

Área total de implantação
industrial

2

“O PEC visa dar resposta aos problemas e dificuldades da indústria de cortiça no território de
Santa Maria da Feira. Neste sentido, irá constituir-se uma área de acolhimento empresarial
destinada à instalação de empresas do sector
da cortiça, prevendo a construção de um conjunto de serviços de utilização colectiva, como
ETAR, Cozedura, e serviços gerais, como creche,
cantina, restauração, serviços de segurança, entre outros”, explica Joaquim Lima, Director Geral
da APCOR.
Emídio Sousa, vereador do Município da Feira,
e presidente do Conselho de Administração do
PEC, refere que “a indústria de cortiça assume
um peso económico e social fundamental para
a região. Deste modo, era necessário reforçar
as condições de actuação desta indústria, que
se desenvolve num quadro desfavorável ao
nível das condições de localização, atracção e
fixação das empresas, bem como de ausência
de serviços específicos à actividade do sector.” “O PEC surge, assim, como um projecto
fundamental para o desenvolvimento deste
sector”, afirma.
Os principais objectivos do PEC são: criar uma
área de acolhimento empresarial para estabelecimentos e serviços de apoio; melhorar as
condições de exercício da actividade; relocalizar as empresas de modo a organizar o território, ultrapassar a falta de dimensão actual
das zonas industriais; criar sinergias entre as
empresas do sector, permitindo a difusão de
boas práticas, desenvolver o sector de modo
a potenciar a criação de novos postos de trabalho; criar serviços específicos de utilização
colectiva para a área da cortiça; e potenciar
a aproximação do Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) e
Centro Tecnológico da Cortiça (Ctcor) às empresas.
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Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas
como o novo projecto de comunicação internacional da APCOR – Intercork, o Plano de
Apoio à Indústria da Cortiça, o Parque Empresarial da Cortiça, os novos produtos/utilizações para a cortiça e algumas feiras que se centraram no tema da cortiça, como a Feira Internacional de Coruche, 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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[Recortes de Imprensa]
A

cortiça está a ser utilizada na construção de aviões
ultraleves. Este projecto, denominado Aerocork, está a
ser desenvolvido pela Dyn’Aero Ibérica, em parceria com
a Amorim Cork Composites, a Universidade do Minho e
a ActiveSpace Technologies. Ainda não há data prevista
para o lançamento do avião civil no mercado, embora os
primeiros ensaios de voo estejam previstos para 2010. O
projecto, orçado em 1,27 milhões de euros, pretende a
construção de um avião mais ecológico e que consuma
menos combustível, e, para tal, irá substituir os materiais
sintéticos por compósitos de cortiça.
In, Diário de Notícias, 15 Abril 2009
A empresa Rosários 4 lançou fio em cortiça para tricotar.
As experiências já tinham andado pelo bambo, milho e
proteína de leite e agora chegou a vez da cortiça. Com
este fio é possível fazer camisolas, cachecóis e o que a
imaginação permitir. Os fios podem, ainda, para além
da cor natural da cortiça, ser tingidos com extractos de
plantas, obtendo os mais variados tons. A empresa refere que a aposta em produtos naturais é, essencialmen-

te, para exportação e, no caso da cortiça, países como
a França, Rússia e Estados Unidos já estão interessados
nos produtos.
In, Invest, 01 Maio 2009
“Nanocork” é o nome do recente vedante lançado pela
Álvaro Coelho e Irmãos e que foi patenteada este ano. A
rolha de cortiça combina uma base de cortiça e revestimento de fibra e foi testada durante dois anos num
laboratório australiano.
In, Global, 06 Maio 2009
Corque é a nova marca de mobiliário e acessórios que
utiliza a cortiça como matéria-prima principal. Associar
o desenvolvimento de produtos sustentáveis ao design
é o objectivo da equipa de designers que concebeu um
conjunto de peças agora em venda. O Puf Fup, a cómoda e cadeira Corque Lounge e a consola Black Flower
são alguns exemplos. Pode obter mais informações em
www.corquedesign.com .
In, Luxos Time, 01 Junho 2009

O designer japonês de brinquedos Tetsuo Tonouchi
apresentou durante a Milan Furniture Fair (Feira de Mobiliário em Milão) a sua última criação: blocos de montar
para crianças feitos em cortiça. O conjunto “Tono-8 Cork
Blocks” vem com 16 blocos de montar em três formas
diferente (medem aproximadamente 8 cm x 16 cm x
4 cm) e estão acondicionados numa caixa decorativa,
a “Tono Box”. Os blocos têm cores em tom pastel, para
não agredir as crianças, estando, também, disponível
uma versão em cor natural, e são leves e pintados com
tinta natural não tóxica.
In, http://blogdebrinquedo.com.br/2009/05/04/blocos-de-montar-feitos-de-cortica/comment-page-1/,
Maio 2009
A empresa de vinho Marlborough substituiu a California’s
Kendall Jackson como a líder na venda de Sauvignon
Blanc nos EUA. O Nobilo Marlborough Sauvignon Blanc
tornou-se o primeiro vinho da Nova Zelândia no top
das vendas, destronando o Kendall Jackson de Sonoma County. De acordo com Joe Stanton, responsável

24 Horas

Jornal de
Notícias

Diário de
Notícias

Público

0

Jornal de
Negócios

0

Junho

5
Maio

10

Diário
Económico

10

20

DE (Coluna
APCOR)

1

Abril

N

o segundo trimestre de 2009, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 199
notícias na imprensa nacional, o que se traduz
numa média de duas notícias por dia. O mês de
Maio alcançou 87 notícias (gráfico 1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai para
o Público e o Diário Económico que dedicaram
15 notícias ao sector, respectivamente. O Terras
da Feira continua a assumir a liderança entre os
jornais regionais, tendo publicado neste trimestre nove notícias. De destacar, ainda, categoria
“outros nacionais” com 39 notícias publicadas,
dos quais se destaca a Vida Económica com 9
artigos, seguido pelo Diário OJE, com 5 notícias
(gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade
por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os projectos da APCOR (27 por
cento), onde o PAIC arrecadou 29 peças e o Intercork oito, seguido pela crise que está a afectar
o sector – com informação sobre os problemas
económicos sentidos nas empresas, com 16 por
cento (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o primeiro trimestre deste ano tiveram como principal fonte
de informação as empresas de cortiça (37 por
cento), seguida pela APCOR (22 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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da ConstellationNZ, “colocar este vinho como top das
vendas nos EUA foi, há seis anos, o principal objectivo
da empresa, altura em que o mesmo foi lançado no
mercado. Para conseguirem este feito, o responsável
afirmou que nos vinhos vendidos para os EUA a aposta
na vedação foi com uma rolha de cortiça, uma atitude
que contraria a tendência manifestada na Nova Zelândia. A opção por uma garrafa branca em vez da
tradicional verde, foi outra das estratégias de venda
do produto. De registar, ainda, que a ConstellationNZ
tem uma quota de 40% share do vinho neo-zelandês
vendido nos EUA.
In, http://www.decanter.com/news/283853.html, 03
Junho 2009
“O TCA já não é um problema para a indústria de vinho
nos EUA”. Esta afirmação é expressa na revista Vineyard &
Winery Management e resulta de um estudo realizado no
Indy International Wine Competition, em mais de três mil
garrafas. O autor refere que menos de um por cento das
garrafas analisadas apresentavam odores a mofo, um valor

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos cortiça
· Novas fábricas de cortiça
· Dados Económicos sobre empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

que, segundo o artigo, decresceu de cinco por cento.
In, Vineyard & Winery Management, Maio/Junho 2009
A empresa Champagne Maison Perrier-Jouet convidou os 12 melhores provadores do mundo para abrirem uma garrafa de campanhe do ano de 1825 vedada com rolha de cortiça. Quer o vinho, quer a rolha
encontravam-se em perfeito estado. Este champanhe
é considerado o mais velho do mundo e, também, o
mais caro.
A organizadora da prova, Serena Sutcliffe, chefe do
Departamento Internacional do Vinho de Sotheby,
afirmou que “com esta idade, o vinho tende a seguir
o seu caminho e depende muito da rolha de cortiça e
da sua performance o que neste caso foi fundamental, pois estava em perfeitas condições.”
In, www.noticiasdelvino.com/14/5254/perrier-jout-descorcha-champan-mas-caro-mundo.html, Março 2009
O reconhecido jornal El País publicou um artigo de
sete páginas sobre a fileira da cortiça. Desde a floresta

· APCOR
· Empresas de cortiça
· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros

ao produto final, o artigo aborda todas as questões
inerentes ao sector da cortiça, com um forte destaque para a fotoreportagem. Temas como o TCA, o
ambiente e a indústria de cortiça, o mercado mundial
de vedantes são alguns dos temas expressos neste
artigo.
In, El País, 26 Abril 2009
15 mil rolhas de cortiça foram usadas pela loja Frankly
Wines, em Nova Iorque, EUA, para decorar uma parede
interior da loja. A parede tem cerca de 8 pés (cerca de
2,5 metros) e está coberta com rolhas extraídas em vários locais do país. Christy Frank, a proprietária da loja,
usou algumas rolhas que retirou das garrafas que bebeu e, também, algumas que recolheu. Foi necessário
cerca de 30 horas de trabalho para colocar as rolhas na
parede. Esta iniciativa pretende levar os clientes a ter
um contacto com a cortiça, sendo, ainda, incentivados
a deixar uma pequena mensagem ou a sua assinatura
nas rolhas.
In, www.treehugger.com/files/2009/02/15000-corksreused-wine-store-decor.php
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Regranulado negro
de cortiça utilizado como
suporte museográfico

O regranulado negro de
cortiça está a ser utilizado
como suporte museográfico
de peças arqueológicas
do Museu Nacional de
Arqueologia, uma iniciativa
desenvolvida em parceria com
o Ecomuseu Municipal
do Seixal.

Cortiça serve de base para ânforas

O

regranulado de cortiça serve de suporte
de apresentação de cerâmicas arqueológicas
romanas, provenientes da olaria da Quinta do
Rouxinol, em Corroios (Seixal). “A escolha do
regranulado negro de cortiça para este fim baseou-se no reconhecimento das suas excelentes
qualidades físicas e estéticas: leveza, adaptabilidade e adequação aos materiais cerâmicos em
exposição”, referem os responsáveis do museu.
O regranulado negro utilizado no interior das
vitrinas da exposição resultou directamente do

fabrico de aglomerado de cortiça expandida,
obtido nas instalações da Amorim Isolamentos,
S.A., em Vendas Novas, através de um processo
industrial sem aglutinantes, colas ou aditivos.
Este material, habitualmente usado na construção civil, para enchimento de placas de cobertura, isolamentos térmicos e acústicos de
paredes duplas e de pavimentos e em juntas de
expansão/dilatação, ou como inerte no fabrico
de betões e de argamassas leves, encontra-se
nesta iniciativa associado ao valor patrimonial e

Certificação FSC continua
a crescer no montado
O

Grupo APFCERTIFICA, gerido pela Associação dos Produtores Florestais do Concelho de
Coruche e Limítrofes (APFC), aumentou em
43 por cento a sua área certificada durante o
ano de 2008, correspondendo actualmente a
9171 ha, distribuídos por 15 explorações dominadas pelo montado de sobro.
Todos os produtos comercializados provenientes destas explorações florestais – cortiça, madeira e pinhas, são referenciados com o
código SA-FM/COC-001873, tendo este certificado validade até ao ano 2013.

cultural de um sítio arqueológico do concelho
do Seixal (classificado como Monumento Nacional em 1992), cujo acervo é representativo
das produções cerâmicas locais e dos materiais
de importação da Época Romana.
A exposição “Quinta do Rouxinol: uma olaria romana no estuário do Tejo” (Corroios, Seixal) estará patente no Museu Nacional de Arqueologia
até final de Novembro de 2009. Mais informação pode ser obtida em www.cm-seixal.pt ou
http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/.

O processo de certificação FSC
garante ao consumidor final que
os produtos que adquire tiveram
a sua origem em florestas geridas
de forma responsável.
No corrente ano, o Grupo APFCERTIFICA disponibilizará para o mercado cerca de 71mil
arrobas de cortiça certificada com selo FSC
100 por cento puro.
O processo de certificação FSC garante ao
consumidor final que os produtos que adquire tiveram a sua origem em florestas geridas
de forma responsável, considerando não só
os aspectos económicos, mas também os sociais e ambientais.
Mais informações podem ser obtidas junta da
APFC.
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Petição on-line pelo direito do consumidor

“Vinho com informação
é opção”
O

sítio www.ecologicalcork.com lançou uma
petição on-line convidando os internautas a
exigir informação nos rótulos sobre o tipo de
vedante, no link http://www.peticao.ecologicalcork.com/. Até ao encerramento desta edição eram já cinco mil as pessoas que deixaram
a sua assinatura por esta causa.
Nas razões para assinar esta petição pode ler-se:
“os montados de cortiça são a base do ecossistema da bacia mediterrânica e, por isso, os responsáveis pela preservação de centenas de espécies vegetais e animais; a rolha de cortiça é o

vedante com a menor pegada de carbono (CO2)
na sua produção e utilização. Se a isso juntarmos
as toneladas de CO2 retidas pelos sobreiros então estamos perante um enorme elemento de
“descarbonização” do nosso consumo; a indústria
da cortiça é responsável em Portugal por cerca
de 12 mil postos de trabalho directos. Além disso, é dos poucos sectores em que somos líderes
mundiais, com mais de 50 por cento da produção de cortiça e das exportações do seu principal
produto (rolhas); por muito que queiram dizer o
contrário, a rolha de cortiça é o melhor amigo do

Coruche recebe Feira
Internacional da Cortiça
A

presença destas entidades foi assegurada
com a distribuição de informação sobre a cortiça e a indústria portuguesa de cortiça e com a
dinamização de um espaço conjunto.
O evento promoveu, ainda, espaços de reflexão e discussão sobre a cortiça, o presente e o
futuro do único sector em que Portugal é líder
mundial e que contou com a participação do
presidente da APCOR, António Rios de Amorim,
com o tema “Mercados da cortiça: problemas e
soluções”. Neste painel estiveram presentes inúmeras personalidades nacionais e internacionais
que têm contribuído para o sector da cortiça e,
num formato tipo “Prós e Contras” (programa da
RTP1), Fátima Campos Ferreira moderou e conduziu o debate sobre o “Futuro da Cortiça”.
A Ficor ficou, ainda, marcada pela inauguração

do Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Este
é um projecto que pretende, entre muitos outros objectivos, defender e incentivar a cultura
do sobreiro; apoiar projectos de investigação
destinados a aprofundar o conhecimento dos
problemas bem como das virtualidades do sobreiro e ao desenvolvimento e melhoramento
das utilizações industriais da cortiça; defender
e proteger as manchas florestais suberícolas;
criação de um laboratório para apoio aos estudos científicos sobre o sobreiro e a cortiça;
a promoção de eventos relacionados com a
fileira da cortiça. Esta iniciativa está a cargo do
Município de Coruche que tem desenvolvido
inúmeras actividades para a promoção da
cortiça como um produto fundamental para
aquela região.
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vinho. Logo, à partida, do ponto de vista técnico/
desempenho, pois permite que o vinho mesmo
depois de engarrafado continue a evoluir através
de uma micro-oxigenação controlada de forma
natural. Mas, também, do ponto de vista de imagem para o vinho, pois os estudos de opinião
apresentam a rolha de cortiça como vedante de
eleição dos consumidores.”
E a petição continua a explicar que “o poder de
optar e escolher ainda não foi dado aos consumidores.” Por isso, reclamam que está nas mãos
do consumidor exigir aos engarrafadores/produtores de vinho, retalhista e comerciantes de
vinho e governantes nacionais que levam a
cabo medidas para informar sobre o vedante
utilizado nas garrafas. “Queremos ter acesso à
informação do tipo de vedante utilizado nas
garrafas antes de as abrirmos, só assim podemos fazer compras de forma consciente. Só assim poderemos fazer escolhas que defendam
o interesse de todos nós através da preservação do meio ambiente”, refere no site.

A APCOR, em parceria com o Centro
Profissional da Indústria da Cortiça
(Cincork), esteve presente na 1ª Edição
da Feira Internacional da Cortiça (Ficor)
que decorreu de 29 a 31 de Maio, no
Parque da Sorraia em Coruche.

Stand da APCOR e do Cincork na feira
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Livro internacional
sobre o montado de sobro
“C

ork Oak Woodlands on the Edge: Ecology, Adaptive Management, and Restoration”
(Montados de sobro ao pormenor: Ecologia,
Gestão e Reflorestação) é o título do novo livro
lançado por João Santos Pereira (Professor do
Instituto Superior de Agronomia), em parceria
com James Aronson e Juli G. Pausas.
Esta é a primeira obra internacional sobre a
ecologia, biogeografia e genética do sobreiro,
incluindo, ainda, o seu contexto económico
actual e suas implicações, e a gestão e reflorestação natural, semi-natural e cultural, não
esquecendo, também, os ecossistemas. O livro
aborda de uma forma sucinta as questões mais
recentes relacionadas com informação prática
e científica sobre a reflorestação e gestão dos
montados e dos seus ecossistemas, incluindo
as dehesas espanholas e os montados portugueses.
A obra contempla cinco capítulos, sendo que,
de um modo resumido, os temas abordados
são os seguintes: a perspectiva ecológica, genética, económica e histórica do sobreiro, dos
montados e dos produtos de cortiça; o custo/
benefício entre os montados e o comércio
dos produtos de cortiça; as técnicas cientificas
para a prática da reflorestação dos montados
de sobro; os desafios para o futuro, incluindo
opções de plantação em eco-regiões, ameaças
causadas pelo clima e pelos usos dos solos e
as técnicas que permitam tomar uma decisão
mais consciente; e, por último, a exploração

Livro foi produzido
nos EUA

dos montados segundo um conjunto de factores biofísicos, históricos e culturais em 10
locais diferentes e seguidos por peritos locais,
com 16 páginas de fotografias que ilustram as
árvores, o sistema agro-silvo-pastoral, a biodiversidade existente, entre outros.
O “Cork Oak Woodlands on the Edge” é o novo

volume da colecção “The Science and Practice
of Ecological Restoration” (A ciência e as práticas ecológicas de renovação), publicado pela
Island Press em colaboração com a Society for
Ecological Restoration International e pode ser
adquirido em www.islandpress.org ou www.
uv.es/jgpausas/corkoak.htm, pelo valor de 40
Dólares.
A obra está já a ser aclamada no mundo científico internacional. “Este livro reúne o melhor das
ciências ecológicas e sociais na análise de um
ícone do ecossistema do Mediterrâneo e que
resulta num útil e maravilhoso sobreiro”, refere
J. R. McNeill, autor do Bestselling “Something
New Under the Sun”. Jeffrey Sayer, consultor
sénior do International Union for Conservation
of Nature (União Internacional da Conservação
da Natureza - Washington, EUA) para a área das
ciências refere que “os montados de sobro estão relacionados com as sociedades há milhares de anos; eles são o meio de sobrevivência
de milhões de pessoas e são um tesouro das
paisagens do Mediterrâneo, mas as pressões
sobre estas florestas nunca foram tão grandes.”
A mesma opinião é partilhada pela Associação Portuguesa de Cortiça (Apcor) que
assinala a importância desta temática num
altura em que o ambiente e a sustentabilidade são preocupações da sociedade actual,
desempenhando o sobreiro e a cortiça um
lugar de destaque num mundo que se quer
mais “verde”.

Rede Ibérica de Comércio Florestal
com primeira missão comercial
A

primeira missão comercial da Rede Ibérica
de Comércio Florestal (GFTN Ibérica) dedicada
à cortiça certificada, organizada pela WWF em
Portugal (World Wide Fund for Nature), trouxe
ao nosso país representantes da Deputación
de Toledo e da Leroy Merlin Espanha.
Esta visita pretendeu levar os visitantes ao
mundo da cortiça mostrando-lhes como esta
matéria-prima cumpre os requisitos da sustentabilidade. Assim, as personalidades foram
levadas para o montado, onde foi possível ver
in loco o descortiçamento de cortiça certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council), na
Herdade dos Fidalgos, em Coruche (2204 ha

certificados); e num dia dedicado ao sector da
transformação da cortiça, os visitantes percorreram as fábricas dos membros da GFTN Ibérica, Cork Supply e Amorim Revestimentos, em
Santa Maria da Feira.
Para Henrique García, da Deputación de Toledo esta foi “uma visita interessante porque foi
possível ver o exemplo de uma gestão florestal
responsável de um ecossistema em tudo semelhante ao que temos no centro de Espanha,
em particular na província de Toledo. E foi positivo ver como esta gestão florestal se relaciona
com a indústria e nos proporciona o acesso a
um produto certificado, que assegura ao con-

sumidor que está a optar por um produto que
provém de uma floresta e de uma indústria
sustentáveis que respeitam o meio ambiente
e o Planeta.”
Luís Silva, da WWF, fez “um balanço positivo
desta primeira missão comercial. Creio que
conseguimos contar de forma muito clara a
história do montado e da cortiça, passando a
mensagem do valor acrescentado, nesta fase
de dificuldades nos mercados internacionais,
que a certificação FSC pode trazer ao sector. A
Rede Ibérica e a certificação FSC são uma forma simplificada de fazer passar a mensagem
da sustentabilidade do produto e do sistema”.
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Beba vinho vedado
com cortiça
“O

nly drink wines with natural cork stoppers”
- “Apenas beba vinho vedado com uma rolha
de cortiça natural”. Esta é uma das 10 recomendações da iniciativa “Countdown 2010” (que
pode visualizar na página http://www.countdown2010.net/?id=38) no sentido de conservar
a biodiversidade, tendo como meta o ano de
2010. Segundo a declaração de princípios esta
acção tem como objectivo que “todos os governos e membros da sociedade civil, a todos os
níveis, venham a assumir as acções necessárias
para travar ou reduzir significativamente a perda de biodiversidade no ano de 2010”.
A organização propõe, então, passar das palavras aos actos lançando o desafio de “10 acções
que todos podemos fazer para marcar a diferença”. E beber vinho com cortiça é uma delas. A rolha de cortiça, como principal produto de uma
indústria sustentável, permite a conservação do
montado de sobro e da sobrevivência das espé-

cies animais e vegetais que vivem neste habitat.
Registe-se que o montado é, por exemplo, o
abrigo de espécies em vias de extinção, como
é o caso do Lince Ibérico.
As outras acções que é possível levar a cabo
por um mundo melhor são: optar por transportes públicos, bicicleta, andar a pé ou utilizar
o mesmo veículo por várias pessoas e viajar o
menos possível de avião; comprar comida, preferencialmente orgânica – vegetais, frutas, ovos
e carne –, a um produtor pelo menos uma vez
por semana; comer marisco e outros crustáceos
obtidos de forma sustentável e que sejam herbívoros e evitar peixes carnívoros de viveiro, como
salmão e camarão; utilizar pelo menos uma
lâmpada fluorescente em casa (poupa cerca
de 30€ de electricidade e reduz as emissões de
carbono em cerca de uma tonelada a cada três
anos); desligar as luzes nas salas vazias; reduzir
o aquecimento em pelo menos um grau no In-

verno; deixar de usar herbicidas e pesticidas na
relva; dizer aos outros o que se está a fazer para
conversar a biodiversidade e convida-los a fazer
o mesmo; e reduzir as emissões de lixo e reciclar
e reutilizar tudo aquilo que for possível.
O Countdown 2010 é uma poderosa rede de
parceiros que se juntaram para atingir a meta
de biodiversidade para 2010. Cada parceiro assume determinados compromissos para evitar
a perda da biodiversidade. O secretariado desta
iniciativa é da International Union for Conservation of Nature (União Internacional da Conservação da Natureza) que facilita, encoraja e
promove acções para o alcance da meta. Anualmente, os membros reúnem-se em Assembleia
no sentido de analisar os indicadores do Countdown 2010.
Para consultar os parceiros da iniciativa e para aderir à
mesma pode consultar: www.countdown2010.net/ .
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Responsáveis de associação
de produtores vinícolas alemã
visitam o sector

Norbert Weber e Klaus Ruckrich numa empresa de cortiça

A

indústria de cortiça recebeu dois representantes da Deutscher Weinbauverband - a
associação de produtores vinícolas da Alemanha. Norbert Weber, presidente, e Klaus Ruckrich, responsável por investigação/produção e
mercados, passaram uma semana a visitar o
montado e empresas de cortiça de modo a
inteirar-se de toda a fileira da cortiça e ficar a
conhecer os últimos avanços do sector, através
de encontros com técnicos e empresários.

“Ficamos muito
impressionados com a
indústria portuguesa
de cortiça e com o
seu alto nível de
profissionalismo e
modernidade”, referiu
Klaus Ruckrich

Alemães ficaram fascinados pelo Douro

O programa pretende ser intensivo e educacional - criando um momento de contacto de alto
prestígio, gerador de conhecimento e de informação de qualidade, provocando impressões
positivas -, apresentando o ciclo completo da
cortiça, desde a produção à transformação.
O itinerário começou no Alentejo e envolveu
uma visita ao montado de sobro e uma apresentação sobre o montado, a sua biodiversidade, a inovação e desenvolvimento, as técnicas de plantação do sobreiro, a certificação
florestal, a cargo da Associação de Produtores
Florestais e concelhos Limítrofes de Coruche.
Ainda no Sul de Portugal, estes profissionais do
vinho tiveram a oportunidade de visitar duas
fábricas de cortiça - associadas da APCOR -,
com elevado input de modernidade e controlo de qualidade.
Já no Norte foi promovido um encontro entre
os representantes da associação e a direcção
da APCOR de modo a trocarem opiniões sobre
o mercado do vinho e da cortiça e até encetarem estratégias de promoção conjunta para o
mercado alemão.

A visita ao concelho da Feira ficou, ainda, assinalada com a passagem por duas fábricas
de cortiça da região e um encontro com os
responsáveis de Qualidade e Investigação &
Desenvolvimento de algumas empresas associadas da APCOR e que compõem o Comité
Técnico da Cortiça.
No sentido de completar o ciclo, e fazendo a
simbiose entre a cortiça e o vinho, a viagem
terminou com uma passagem pelo Douro,
onde se proporcionou uma visita às vinhas e
adegas e uma prova de vinhos para encerrar.
Os visitantes consideraram a visita uma maisvalia para a sua actividade: “Em relação à nossa
visita a Portugal com a APCOR registamos que
foi muito impressionante ver todo o processo
de produção de uma rolha de cortiça, da floresta ao produto final. O mesmo nível ficou
patente nas reuniões com os técnicos da indústria e com os empresários. Ficamos muito
impressionados com a indústria portuguesa
de cortiça e com o seu alto nível de profissionalismo e modernidade”, referiu Klaus Ruckrich, no inquérito de satisfação à visita.
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Cortiça ao
lado do
Vinho
Visitantes mostraram-se interessados na
informação sobre cortiça

A

cortiça juntou-se ao vinho para celebrar
mais um momento festivo - o Dia do Vinho.
Este evento, promovido pela ViniPortugal, decorreu de 27 a 28 de Junho, no Porto e em Lisboa. A APCOR, à semelhança de anos anteriores, associou-se a esta celebração, assinalando
a perfeita relação entre este néctar e a rolha de
cortiça – o melhor vedante para o vinho.
A APCOR assegurou a distribuição de informação sobre rolhas de cortiça, através do Kit Técnico sobre Rolhas de Cortiça, e alguns suportes
com informação sobre a cortiça, o montado,
a fileira da cortiça e a importância ambiental
desta matéria-prima de excelência.

Para a celebração deste dia, a Viniportugal
abriu as Salas Ogivais do Porto e de Lisboa
para receber todos os amantes do vinho e convidou-os a fazer uma prova. No Porto, a Sala
Ogival, situada no Palácio da Bolsa, promoveu
provas de vinhos e outras actividades lúdicas
e educativas à volta do vinho, durante todo
o fim-de-semana. Ainda no Porto, decorreu a
Wine Celebration (Festa do Vinho), no Castelo
do Queijo, Foz do Douro, um espaço composto por uma área que inclui uma tenda gigante,
onde os produtores (estiveram presentes mais
de 20 empresas) mostraram aos consumidores
os seus vinhos. Decorreram, ainda, vários show

APCOR contou com um espaço de
promoção da cortiça

cookings (eventos gastronómicos), com reconhecidos chefes de restaurantes do Porto. A
dinamização deste espaço contou com a colaboração da Essência do Vinho.
Em Lisboa, à semelhança do que se passou em
2008, a Sala Ogival transbordou para as Galerias do Terreiro do Paço, durante todo o Domingo, e os visitantes puderam provar vinhos
e conhecer um pouco mais sobre cortiça. Decorreram, ainda, duas sessões de mostras culinárias, uma prova de azeite e outra de vinagre
(promovidas pela Casa do Azeite) e uma sessão sobre “Aprenda a conduzir o Vinho”, com o
enólogo Mário Louro.
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José Pedro Oliveira, Administrador Geral da CorksRibas S.A.

“Qualidade dos produtos
e excelência dos serviços
é o lema da empresa”

Fundada em 1980, a
CorksRibas S.A. teve na sua
origem uma estrutura familiar
que, posteriormente, evoluiu
para um modelo de negócio
que assenta na gestão
profissional.
Em 2005/2006, a empresa foi
alvo de uma reestruturação,
com um forte investimento
em novas tecnologias,
renovação das instalações
industriais e dos serviços de
apoio, o que contribuiu para a
optimização da empresa nas
suas variadas vertentes.

CorksRibas exporta para mais de 50 países

A empresa tem a sua sede e unidade principal

em São Paio de Oleiros, concelho de Santa Maria
da Feira, tendo, nos últimos anos, desenvolvido
parcerias estratégicas no exterior, assegurando
uma maior proximidade aos mercados/consumidores. “A unidade de São Paio de Oleiros prima
pelas modernas instalações com uma grande capacidade instalada para o fabrico dos seus principais produtos”, explica José Pedro Oliveira, Administrador Geral da CorksRibas S.A. Especializada no
fabrico de uma variada gama de produtos, foi nos
granulados, aglomerados compostos e revestimentos (parede e piso) que a empresa encontrou
o seu “core bussiness” (principais produtos), tendo
constituído negócios em mais de 50 países. “Foram

“Ez-Cork” é a nova linha exclusiva da empresa

estes produtos que geraram maior notoriedade à
empresa e permitiram o seu reconhecimento internacional”, afirma o empresário ao associar ainda
como factor diferenciador “a elevada qualidade e
sustentabilidade dos produtos e a excelência dos
serviços”. José Pedro Oliveira aponta como lema
da empresa “a aposta numa forma diferente de estar e fazer negócio, ao cultivar uma cultura que assenta na ética e nos valores”. “Procuramos sempre
acrescentar valor ao negócio e ter uma postura
proactiva e qualitativa do sector”, explica.
A estratégia da empresa tem particular enfoque
na consolidação do seu negócio tradicional, mas
com o desenvolvimento de novas áreas geográficas e novas aplicações técnicas para a cortiça,
nomeadamente na construção civil e algumas
aplicações “nicho”. Esta estratégia levou a empresa
a desenvolver, em 2007, uma linha de revestimentos na área dos pavimentos ao qual deram o nome
de “Ez_Cork” (Easy Cork) – marca exclusiva da empresa. “O produto está posicionado na gama alta
do segmento piso flutuante e rapidamente se implantou nos vários mercados internacionais com
vendas que, nos próximos anos, apontam para um
forte crescimento”, refere o administrador.
“Uma forte e agressiva dinâmica comercial, tem
como objectivo o desenvolvimento do nosso projecto, o sucesso da empresa e a satisfação total dos nossos parceiros/clientes”, diz o administrador. E conclui:
“A Corksribas é uma das empresas do seu sector de
actividade com maior visibilidade nos mercados internacionais, tendo sempre associada uma imagem

de grande profissionalismo, rigor e competência.”
De registar, ainda, que a empresa é certificado pelo
Systecode – Sistema de Certificação das empresas
mediante o Código Internacional das Práticas Rolheiras – e “acredita que este tipo de regulamentação
é sempre uma ajuda na conquista da credibilidade
do sector, embora, no caso concreto da CorksRibas,
a certificação teve apenas um efeito simbólico, pois
os parâmetros qualitativos da empresa sempre cumpriram com os mais elevados padrões de qualidade”,
regista José Pedro Oliveira.

Apoio incondicional à APCOR
Em relação ao trabalho da APCOR em prol dos
seus associados, o administrador da CorksRibas refere que “é por demais evidente e digno de realce
o excelente trabalho que a direcção da APCOR e
os seus colaboradores têm desenvolvido em prol
da cortiça e do sector.”“Houve, de facto, uma nova
abordagem à indústria, com qualidade e profissionalismo, que todos os associados devem apoiar de
forma construtiva e inequívoca. A APCOR deverá e
será o melhor veículo para o desenvolvimento e
promoção da indústria da cortiça no mercado nacional e, principalmente, nos mercados externos”,
explica. José Pedro Oliveira termina com um apelo
“esperamos que as fortes campanhas para a promoção das rolhas se estendam, também, às áreas
dos aglomerados técnicos e revestimentos, pois
é urgente procurar novos mercados/aplicações,
para diversificar o negócio e os mercados”.
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Programa

Principais actividades em curso

Próximas actividades

Novos Projectos no
âmbito do SIAC –
Sistema de Apoio a
Acções Colectivas

• Candidatura aprovada pelo QREN;
• Assinatura do contrato.

• Inicio da execução das actividades previstas.

Sistema de Gestão da
Qualidade

• Realização de reuniões regulares com os Donos dos Processos;
• Implementação de algumas acções de melhoria.

Pólo de
Competitividade da
Floresta (PCT)

• Apresentação da candidatura SIAC destinada a apoiar os meios humanos e físicos da
Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF);
• Análise da candidatura da AIFF;

• Reuniões com Compete/QREN.

Programa Formação
PME

• Implementação nas empresas, de acordo com os resultados alcançados no diagnóstico
individual, das diversas acções que daí resultaram.

• Continuação da implementação, nas empresas,
do plano de desenvolvimento de medidas, que
resultaram do diagnóstico individual.

Plano de comunicação
internacional
(Intercork)

• Candidatura apresentada ao QREN em 30 de Abril;
• Constituição de dois grupos de trabalho – Rolhas e Materiais de Construção e Decoração – das
empresas associadas da APCOR;
• Reuniões com empresas de cortiça e associações dos países-alvo da campanha, como EUA e Itália.

• Aprovação da candidatura pelo QREN;
• Elaboração de Briefings;
• Lançamento de concurso internacional para
identificação de agência e/ou agências para
desenvolver os trabalhos.

• Preparação da auditoria interna.

