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NOTÍCIAS APCOR
Cortiça nas
redes sociais
Facebook e twitter são duas das
ferramentas utilizadas pela cortiça
para estar presente nas redes
sociais. Novos sítios da internet,
em várias línguas, também já estão
acessíveis.
| p. 4

Pavilhão de Portugal em
Xangai é um sucesso
O espaço já recebeu 1 milhão
de visitas e tem servido de mote
para o desenvolvimento de várias
iniciativas de relevo no
mercado chinês.
| p. 5

APCOR e Cincork
na Ficor
A Feira Internacional de Coruche
foi, pela segunda vez consecutiva, o
palco de um conjunto de iniciativas
em prol da cortiça. A APCOR e o
Centro de Formação Profissional
da Indústria da Cortiça também se
juntaram ao evento.
| p. 15

Campanha de
publicidade
em França já
começou

As acções do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – já
começaram a ser desenvolvidas nos vários mercados. Campanhas
de publicidade, novos sítios na internet, presença em feiras e visitas
de jornalistas a Portugal são algumas das actividades a destacar.
| p.3 a 8
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EDITORIAL

EDITORIAL
A campanha InterCork entra, finalmente, em execução. Ao longo deste jornal são
muitos os exemplos do trabalho em curso e que evidenciam, já, a natureza do projecto que a APCOR concebeu para comunicar a cortiça e os seus produtos nos
principais mercados internacionais.
Gostaríamos de realçar um aspecto particularmente importante deste projecto.
Para além de ser um projecto de comunicação, o InterCork é, também, a expressão
do associativismo. O seu carácter institucional é determinado em todos os aspectos do projecto considerando-se, nomeadamente, a concepção, a execução, bem
como o seu financiamento.

P

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Vindouro

2 e 3 de
Setembro

Portugal

www.vindouro.com/

Gourmet
Vienna

8 a 10 de
Outubro

Áustria

www.portugalglobal.
pt/PT/PortugalNews/
Paginas/NewDetail.
aspx?newId=%7bF067FA6AAA0E-4B19-800E42B37E0C772C%7d

Iberwine
Miami

16 a 17 de
Outubro

EUA

www.iberwine.org/

Wine For Asia

28 a 29 de
Outubro

Singapura

www.wineforasia.com/index.
html

Encontro com
o Vinho e
Sabores

5 a 8 de
Novembro

Portugal

www.revistadevinhos.iol.pt/

Forum Vini

12 a 14 de
Novembro

Alemanha

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

Vinitech

20 Novembro França
a 2 de
Dezembro

www.bordeaux-expo.com/
vinitech/index.asp

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

IIDEX /
NEOCOM

23 a 24
Setembro

Canada

www.iidexneocon.
com/2010/

Interior
Lifestyle China

13 a 16
Outubro

China

www.il-china.com

CONSTRUTEC

05 a 08 de
Outubro

Espanha

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

ara se alcançarem estes objectivos, a APCOR teve de criar envolvimento e relação com os
agentes do sector. Nesse sentido, foram criados grupos de trabalho representativos do subsector rolheiro e do subsector dos aglomerados (materiais de construção e decoração), através dos
quais a partilha de conhecimento de empresários, comerciais e restantes técnicos permitiu à
APCOR, em reuniões regulares, a definição do projecto. A definição da estratégia, dos objectivos
e das acções do InterCork resultou, assim, deste trabalho prévio que juntou as nossas empresas
e a equipa de comunicação da APCOR.
De referir que esta metodologia de trabalho foi reforçada com a criação de grupos internacionais constituídos pelas associações e representantes das empresas de cortiça oriundas nomeadamente da Espanha, França, Itália, EUA, Benelux, Emirados Árabes Unidos e Rússia.
A dinâmica alcançada na fase de concepção vai ter seguimento na fase de execução do projecto, estando definido reuniões regulares dos diferentes grupos de trabalho que assumirão
a responsabilidade de acompanhar o projecto e proceder a ajustamentos que se considerem
adequados.
Aspecto fundamental passa pelo apoio financeiro das empresas na componente privada do
InterCork. Sendo financiado pelo COMPETE/QREN, o projecto envolve uma componente de financiamento privado que a APCOR necessita de salvaguardar com a contribuição das empresas
associadas e não associadas que, voluntariamente, se comprometeram nesse apoio. Divulgamos nesta edição, a lista das empresas que até à data, decidiram apoiar a associação, apoio
fundamental e sem o qual não nos seria possível embarcar em tão ambicioso projecto.
O InterCork é, sobretudo, o projecto da fileira da cortiça na medida em que as acções preconizadas e os resultados a alcançar consideram quer o estádio da produção, quer o da transformação,
numa acção cruzada de comunicação. É um projecto de todos e que a todos deve orgulhar.
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Franceses
preferem
a rolha de
cortiça
“89, 3 por cento dos franceses prefere a
rolha de cortiça natural”. Esta é a principal conclusão de um estudo realizado
em França, pela Ipsos Observe, em Abril
passado.
Os inquiridos foram questionados sobre
qual a sua opinião sobre as rolhas de cortiça natural comparadas com os outros
vedantes, como plásticos, cápsulas de
alumínio, entre outros. Os resultados do
estudo demonstram que o consumidor
está sensibilizado para o uso da rolha de
cortiça nas garrafas de vinho em detrimento dos outros vedantes, uma vez que
9 em cada 10 pessoas afirmam preferir a
cortiça.
A rolha de cortiça é, também, a preferida dos consumidores quando estes têm
de oferecer uma garrafa de vinho (94 por
cento) e é vista por 77 por cento dos inquiridos como o vedante mais amigo do
ambiente.
O estudo revelou, ainda, que 96, 3 por
cento acredita que a rolha de cortiça natural perpétua o conhecimento e tradição; 89, 8 por cento refere que a cortiça
preserva os aromas do vinho; 84, 7 por
cento afirma que uma rolha de cortiça
pode conservar o vinho por um longo
período de tempo; 83, 4 por cento diz
que a cortiça é um símbolo de vinho de
qualidade e 71, 5 por cento regista que
uma rolha de cortiça tem um baixo impacto ambiental.
De assinalar que o estudo foi realizado
pelo telefone e teve como amostra 955
franceses, com idade superior a 18 anos,
com quotas segundo o sexo, idade, profissão, e distribuído por regiões/cidades.

Anúncio França

Anúncio Alemanha

Anúncio França

Anúncio EUA
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Campanhas de publicidade arrancam nos mercados

“Cortiça muitas vezes imitada,
jamais igualada”
“Cortiça muitas vezes imitada, jamais igualada” é o slogan da campanha de publicidade que foi lançada em França, no mês de Junho, no âmbito do projecto
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça.

O

s anúncios seguem uma linha disruptiva e
humorística e serão publicados num conjunto
de títulos direccionados para o grande público
e para os profissionais do vinho.
Esta campanha vai buscar as cinco garrafas de
vinho mais representativas e encontra cinco
vedantes totalmente improváveis: uma primeira garrafa de vinho branco de Rhône com
um pato em plástico; uma da Alsácia com uma
tampa de uma caneta; uma garrafa de vinho
de Bordeús fechada com um vedante de plástico usado em garrafas de água; uma garrafa
de vinho rosé da Provença com um parafuso e
uma garrafa de Champanhe com um vaporizador de perfume.

Estas imagens são suportadas com os resultados de um estudo desenvolvido em França e
que demonstra a clara preferência do consumidor pela rolha de cortiça (ver caixa).
Noutros mercados, a publicidade tem-se desenvolvido de forma mais pontual estando
prevista a partir do mês de Julho a inserção em
vários mercados e inúmeras revistas. Na Alemanha, o primeiro anúncio foi publicado na
edição de Março/2010 da revista Arcade, cujo
target é Arquitectos e Designers e tem uma
tiragem de cerca de 10 mil exemplares. Nos
EUA, o alvo foi a revista de vinho Wine Business
Monthly e que tem uma circulação de mais de
sete mil exemplares.

.4 NOTÍCIAS APCOR INTERCORK

Cortiça nas redes
sociais e Internet
A

www.ilovenaturalcork.co.uk

www.facebook.com/100PercentCork

www.natuerlichkork.de

www.jaimeleliege.com

www.kurkinhuis.nl

cortiça já marca presença nas redes sociais e
em mais sítios da Internet. Desde o facebook, ao
twitter e youtube já é possível encontrar a marca desta matéria-prima na era da Web 2.0, assim
como encontrar informação num conjunto de
línguas e países.
Em www.facebook.com/100PercentCork pode
juntar-se à causa da cortiça 100 por cento natural. Com mais de 14 mil fãs conquistados
até ao final de Junho, esta página é já uma
montra dos defensores da cortiça nos Estados
Unidos da América, mas que começa a espalhar-se por todo o mundo. Em http://twitter.
com/100PercentCork pode, também, tornar-se
seguidor da cortiça e das actividades que se
vão realizar para a promoção desta matéria-prima, esta página já conta com mais de 100
discípulos. Para suportar a presença nestas redes sociais foi, também, lançado um sítio na
internet em www.100percentcork.org/. Este
espaço para além de elencar as vantagens da
cortiça enquanto produto natural e amigo do
meio-ambiente, convida os cibernautas a assinar uma petição pela cortiça, no sentido de
demonstrar a sua preferência face aos outros
vedantes. “Pode parecer algo insignificante, mas
eu assino a petição para comprar vinhos vedados com cortiça para encorajar a minha família,
amigos e retalhistas a fazerem o mesmo”, pode
ler-se na página.

“Eu amo a cortiça”
“Eu amo a cortiça” foi o lema seguido em França
e no Reino Unido para agarrar os cibernautas.
Em França, está a passar no youtube.com um
filme com um striptease masculino e outro feminino, onde os modelos usam roupas feitas
em cortiça. A ideia do filme é ter um efeito viral,
por um lado levar os fãs dos vídeos a passa-los
a outros e a publica-los nas suas páginas e, por
outro lado, pretende-se motivar os cibernautas
a visitar o sítio www.jaimeleliege.com. Aqui para
além de se encontrar uma versão completa do
vídeo, quem desejar ver o vídeo até ao fim vai
ter de passar por um teste. Só os que acertarem
nas perguntas sobre a cortiça podem ver o resultado do filme. Neste sítio desenvolvido em
França, pode ficar a saber as razões para preferir
a cortiça, assim como encontrar ligações para
uma boutique onde pode comprar peças de
merchandising que remetem para o J’aime le
Liége. Aqui encontra, também, um acesso para
o ebay.com onde pode comprar as peças de

cortiça usadas pelos modelos. O que for arrecadado por esta venda será doado à associação
« Cœur de Forêt », que nasceu em 2001, e tem
por objectivo contribuir para a preservação da
biodiversidade, através de programas de criação de florestas e jardins comunitários. Ligações
para as páginas do facebook.com (www.facebook.com/pages/Jaimeleliege/) e do twitter.
com (http://twitter.com/jaimeleliege) também
estão presentes neste sítio.
Em www.ilovenaturalcork.co.uk/ vai encontrar a
paixão pela cortiça em língua inglesa. Para além
de ficar a saber quais as dez vantagens da cortiça, pode participar numa petição on-line em que
se compromete a comprar vinhos vedados com
rolha de cortiça e reconhece que os vedantes
artificiais precisam de mais energia para serem
produzidos. Do mesmo modo, os assinantes reconhecem que é difícil identificar um vinho com
cortiça e, por isso, exigem aos retalhistas, caves e
engarrafadores que o ajudem nesta identificação.
Pode, ainda, visitar www.facebook.com/ilovenaturalcork para ver o que de mais recente se está a
passar no mercado sobre a campanha da APCOR.
Para quem perceber alemão pode consultar,
ainda, www.natuerlichkork.de/ e vai encontrar
um conjunto de informação sobre a rolha de
cortiça, da floresta à garrafa, a cortiça e o meio
ambiente e uma secção direccionada para a imprensa. Ainda para a promoção das rolhas, mas
para Itália, está a ser preparado um sítio que
ficará acessível em www.ilsughero.org e uma
página no facebook (www.facebook.com/IoStoColSughero).

Sítios para a cortiça como
material de construção e
decoração
Para a promoção dos materiais de construção e
decoração em cortiça, foram desenvolvidos sítios na Internet em francês, holandês e flamengo e que pode visitar em www.kurkinhuis.be,
www.kurkinhuis.nl e www.interieurenliege.be.
Aqui pode ficar a saber quais as características
que encontra na cortiça e que a elevam a um
material de eleição para a construção residencial e de espaços públicos. Ainda em fase de desenvolvimento estão os sítios da Alemanha (e
que ficará disponível em www.schoener-leben-mit-kork.de/), dos EUA (www.realcorkfloors.
com), da Rússia e do Japão.
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Aglomerado expandido
puro de cortiça encantou
os chineses

Pavilhão de Portugal
em Xangai é um
sucesso
O

Pavilhão de Portugal na Expo de Xangai
2010, na China, e que é construído com aglomerado expandido puro de cortiça, tem servido de
mote para a campanha de promoção da cortiça
que a APCOR está a desenvolver neste mercado.
Neste sentido foram elaborados dois comunicados de imprensa intitulados “Pavilhão de
Portugal na Expo Xangai é feito de cortiça” e
“APCOR: Casas ambientalmente melhores com
cortiça para espaços e cidades” e que seguiram
para os meios de comunicação, juntamente
com fotografias do mesmo. Esta informação
teve um reflexo muito positivo nos jornais, revistas e sítios da Internet, arrecadando mais de
30 artigos e a cobertura da CCTV News, uma
das maiores cadeias de televisão.
Foi, ainda, promovido um dia de formação no

espaço e sobre a cortiça no qual participaram
dez jornalistas dos seguintes meios: News Daily,
I Home, Elle Decoration, Residence, Home Idea,
Shanghai Building Materials, International Woodworking News, Manager of Panels&Furniture
Asia, Panels/Furniture Asia e China Furniture.
Para além da cobertura mediática, este pavilhão tem visitas diárias na ordem das 40 mil
pessoas, tendo atingido, antes do final do mês
de Junho, um milhão de visitantes.
Registe-se, ainda, que no próximo mês de
Agosto, na última semana, a cortiça terá uma
semana dedicada. A exposição estará patente
até ao final do mês de Outubro.
Para mais informações consulte: www.portugalexpo2010.com.pt/homepage.aspx.
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Cortiça na Feira
de Londres
A cortiça esteve presente, de 18 a dia 20 de Maio, na 30º edição
da London International Wine Fair (LIWF), a maior montra de vinhos, e que decorreu no Excel, em Londres.

A

s boas-vindas da cortiça aos visitantes foram dadas à entrada da feira com dois banners
de publicidade à rolha, conotando-a com o
melhor vedante que o homem pode alguma
vez experimentar. Cerca de 14 mil visitantes
puderam ver estes banners.
Já no interior do recinto foi distribuído um folheto com informação diversa sobre a cortiça
e a indústria da cortiça, com mensagens centradas nos argumentos comerciais para optar
por uma rolha de cortiça. A qualidade e a performance do vedante, as questões ambientais
inerentes à matéria-prima e à sua origem e a
informação revelada no Estudo Nielson foram
as mensagens transmitidas.
No primeiro dia da feira, a presença da cortiça foi assegurada no debate Wine Packaging &
Closures Solutions - Investigating buying decisions
(Embalagens de vinho e opções de vedantes –
perceber as deciões dos compradores), promovido pela revista Drinks Business e onde estiveram presentes cerca de 150 pessoas. O debate
foi focado na importância da embalagem e
das decisões de marketing sobre a escolha do

Associados
apoiam APCOR
no InterCork
A

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

vedante, isto é a preferência do consumidor, a
imagem de marca, o preço, os mercados, o estilo do vinho e as questões ambientais. Na mesa
redonda, estiveram representantes do retalho,
de empresas vinícolas e da indústria de vedantes, a destacar: Barry Dick, da Sainsbury’s (cadeia
de supermercado inglesa); Paul Schaafsma, director da empresa de vinho australiana Australian Vintage para o mercado do Reino Unido e
Europa; Clare Montgomery, directora de vendas
da empresa de vinhos Roger Harris Wines; Bruno de Saizieu, director comercial da empresa
de vedantes de cápsulas de alumínio, Flexibles
Capsules, Amcor; Jane Masters MW, consultor
independente de vinhos e Carlos de Jesus, em
representação da indústria da cortiça e director
operacional da campanha InterCork – Promoção Internacional da Cortiça.
No dia 20 de Maio, representantes da APCOR
estiveram presentes no stand da Catavino The Access Zone - uma área dedicada às redes
sociais e aos bloggers, amantes de vinho e influenciadores, com um workshop sobre os defeitos do vinho onde foi distribuído, ainda, um

AMORIM Cork Composites, SA
AMORIM IRMAOS, SA
AMORIM Isolamentos, SA
AMORIM Revestimentos, SA
BERNARDINO & FERREIRA, SA
CORK SUPPLY PORTUGAL, S.A.
DIMAS & SILVA, LDA
FERNANDO COUTO - CORTIÇAS, LDA
Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda
HENRI & FILHOS, S.A.
J.C. RIBEIRO, SA
JORGE PINTO DE SÁ, LDA
JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
LAFITTE CORK PORTUGAL, LDA.
LIMA VANZELLER & LEAL, LDA.
MANUEL DOMINGOS APURA & FILHOS, LDA.
M. A. SILVA - CORTIÇAS, LDA
RELVAS II - ROLHAS DE CHAMPANHE, S.A
SÁ & IRMÃO, SA
SEDACOR , LDA
SERCOR - Soc. Expot. Rolhas de Cortiça, S.A.
SOCORI - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

conjunto de materiais de informação e promoção sobre a cortiça, como dropstop, livro de
prova e brochuras.
A presença na LIWF assume uma importância
crucial para a cortiça, uma vez que Reino Unido é um dos principais países consumidores/
compradores de vinho e, também, um país
que influencia as tendências do mercado vinícola mundial.

SOPOCORT - Sociedade Portuguesa de Cortiça, Lda.
SOPRECOR- Sociedade Preparadora de Cortiças, S.A.
WALDEMAR FERNANDES DA SILVA, S.A.
VALDEMAR SÁ, CORTIÇAS, LDA.
Fédération Française des Syndicats du Liège - França
Federlegno Arredo - Itália
Portocork América Inc. - EUA
Scott Laboratories, Inc. - EUA
ACI Cork USA, Inc - EUA
Cork Supply USA, Inc - EUA
Amorim Cork America, Inc - EUA
Ganau America, Inc. EUA
M.A.Silva Corks USA - EUA
Lafitte Cork USA - EUA
GMP - Global Market Partners, Inc. - EUA
SHNIER Gesco - EUA
TORLY’S - EUA
US FLOORS - EUA
WE CORK Inc. - EUA
Amorim Benelux B.V. – BENELUX
Kurkfabriek van Avermaet - BENELUX
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Cortiça
na Festa
do Vinho
em Bordéus
A cortiça esteve presente na “Bordeaux Fete
le Vin” (Festa do Vinho em Bordéus, França),
o maior evento francês para os consumidores de vinho, e que decorreu de 24 a 27
de Junho.

Foi num stand de 100 m , sob o lema “J’aime le Liège” (Eu amo a Cortiça),
2

que a história da cortiça foi contada aos visitantes, dando-lhes as boas-vindas ao mundo do sobreiro e do montado de sobro, das rolhas de cortiça e
do país que melhor representa este universo – Portugal. O espaço foi palco
de uma exposição “Du liège au bouchon” (Da cortiça à rolha) que retratou o
descortiçamento do sobreiro, as etapas da produção das rolhas, a recolha e
a reciclagem das mesmas. A cortiça e o sobreiro foram apresentados como
prodígios da natureza, elementos típicos e fundamentais dos vastos territórios da bacia do mediterrâneo.
E como não podia faltar a relação com o vinho, foram demonstradas as características desde vedante inigualável e que se apresenta como o parceiro
ideal para o vinho: suficientemente flexível para entrar no gargalo, elástica
para recuperar a sua forma e fechar eficazmente as garrafas, produto 100
por cento natural e reciclável e com qualidades organolépticas assinaláveis.
A reciclagem das rolhas de cortiça foi outro tema central desta participação.
No sentido de dar nova vida às rolhas de cortiça usadas, a França, à semelhança de outros países no mundo, como por exemplo os EUA e Portugal,
vai também abraçar a iniciativa de recolher e reciclar as rolhas de cortiça. A
motivação ambiental está no centro desta decisão, porque é possível contribuir ainda mais para a fixação do CO2 – principal gás que provoca o aquecimento global. E para dar início a esta campanha de sensibilização, foram
distribuídos sacos de recolha, folhetos explicativos e t-shirts para mobilizar
os expositores presentes no evento a recolher as suas rolhas, estimando-se
que o número tenha atingido as 30 mil unidades.
O “J’aime le Liège” promoveu, ainda, um jogo-concurso “Se faire plaisir avec
des bouteilles de vin bouchées liège?” (Gosta de abrir garrafas de vinho vedadas com rolha de cortiça?) que convidou os visitantes a responder a algumas
questões relacionadas com a exposição sobre a cortiça. No final, foi realizado
um sorteio e o vencedor ganhou 60 garrafas de vinho vedadas com cortiça.
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Dezenas de jornalistas a caminho
do mundo da cortiça
O

sector da cortiça vai receber, nos próximos
meses, um conjunto de líderes de opinião de
todo o mundo para experienciar e conhecer o
admirável mundo da cortiça.
As visitas começaram no mês de Junho com
jornalistas de vários países. Da Bélgica, da revista da área dos materiais de construção e decoração “Knack Weekend, vieram Piet Swimberghe, jornalista, e Isabel Pousset, fotógrafa; de
Itália, as revistas e meios da gastronomia e life
sytle foram o alvo, com da “Dove” (Alessandra
Turci ), “GQ” (Fiorenza Auriemma), “La Cucina
Italiana”( Emma Costa), “Metro” (Fabio Paravisi)
e “Vogue Italia” (Davide Bussi).
Na semana de 27 de Junho, foi a vez da França trazer a Portugal jornalistas da Néoplanete

Jornalistas italianos
visitam o montado
Dezenas de profissionais dos media a
caminho da indústria
da cortiça

(Fabienne Broucaret), BFM – In Vino, La Revue
Vinicole Internationale , La Revue des Comptoirs e Les Marchés (Frédérique Hermine) e da
La Revue du Vin de France, Stratégies, La Vigne,
L’Amateur de Bordeaux, Wine Business International, Decanter.com e Vins Spiritueux Boissons
(Mathilde Hulot).
Em Julho estão previstas visitas de líderes de
opinião da Alemanha, Reino Unido, Emirados
Árabes Unidos, Holanda, EUA, Canadá e Rússia.
O programa para os profissionais da área dos
materiais de construção e decoração passa por
uma visita ao montado, para visualizarem a primeira fase de todo o processo e que se denomina descortiçamento, seguida de uma passagem
por uma ou mais empresas de cortiça, para

Visitar o montado e a
indústria da cortiça,
como apoio de
especialistas nas várias
áreas, permitirá um
melhor conhecimento
da fileira e a elaboração
de artigos em vários
meios.

presenciar o processo industrial. Proporciona-se, também, encontros com designers e estilistas que utilizem a cortiça como material
primordial nas suas criações e leva-se o grupo
a contactar com peças ou obras de arquitectura que usem este material, com a visita a lojas
e edifícios em Portugal. A formação em sala
para comunicar informação sobre este material e esclarecer dúvidas que possam surgir é
outro dos momentos das visitas. No caso dos
especialistas da área vinícola, o contacto com a
cortiça inicia-se no montado – para visualizar a
tirada da cortiça e a paisagem típica alentejana
- seguida de uma visita a empresas produtoras de rolhas de cortiça, quer no Sul, quer no
Norte do país. A passagem pelos laboratórios
e a apresentação de informações técnicas em
sala são, também, obrigatórias de modo a que
eles possam perceber os avanços tecnológicos levados a cabo pela indústria nos últimos
anos. De modo a estabelecer uma relação com
o vinho serão preparadas provas de vinho em
parceria com associações vinícolas.
Os profissionais vão poder, ainda, em ambiente mais informal – num almoço ou jantar -,
contactar com os empresários do sector de
modo a captar as suas opiniões sobre o universo da cortiça.
Registe-se que estas visitas estão inseridas no
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça
- actual projecto de comunicação que a APCOR está a desenvolver e onde está previsto
trazer a Portugal várias dezenas de jornalistas
durante o corrente ano e no próximo.

NOTÍCIAS

Retecork e APMV unem esforços

Cortiça e vinho
em promoção conjunta
A

Red Europea de Territorios Corcheros (Retecork) – Rede Europeia de Territórios da Cortiça
– e a Associação de Municípios Portugueses
do Vinho (APMV) assinaram um protocolo de
colaboração no sentido de promover conjuntamente estes dois produtos. No documento
assinado entre as duas instituições pode ler-se:
“do nosso ponto de vista é fundamental defender a cortiça e o vinho, acreditamos que são
produtos intrínsecos à nossa civilização mediterrânica e, neste sentido, ambas as entidades
comprometem-se a promover o tamponamento de vinhos com cortiça.” Neste sentido,
a Retecork compromete-se a “trabalhar para a
divulgação e melhoria da qualidade” e a AMPV
irá “promover acções sobre as vantagens técnicas para o uso da rolha de cortiça, quer junto dos seus municípios associados, como em
parceria com estes, junto dos produtores das
respectivas áreas vinícolas”. Segundo o protocolo esta acção visa “sensibilizar para o uso
deste tipo de vedante, isto numa estratégia
de valorização, enfoque para o investimento
em Investigação e Desenvolvimento e de reafirmação de que a cortiça é a melhor solução
que existe em termos de qualidade, sustentabilidade e funcionalidade.”

Esta foi uma das iniciativas da Retecork apresentada na última assembleia que decorreu
em San Vicente de Alcántara, Espanha, no dia
30 de Junho, onde também foram acolhidos
os novos sócios desta rede, de onde se destaca
a Confederação Europeia da Cortiça (CELiège)
e o Institut Català del Suro, da Catalunha, Espanha.
A APCOR foi, também, convidada a participar
neste evento, com o objectivo de apresentar
aos vários membros presentes o mais recente
projecto de comunicação, o InterCork – Promoção Internacional da Cortiça. Registe-se
que as associações espanholas estão, também,
a preparar uma campanha para desenvolver
em Espanha, no sentido de reforçar estas mensagens no seu país.
De destacar que a Retecork foi fundada em
2006 e tem como missão representar e defender os interesses dos municípios que têm uma
representatividade no sector da cortiça e contribuir para a valorização e difusão dos valores
da cultura e património relacionados com esta
actividade. Assim, tem como objectivos: defender os interesses dos territórios da cortiça
com vista ao desenvolvimento sustentável das
vertentes socioeconómica, cultural, urbana

NOTÍCIAS APCOR .9

A Retecork foi
fundada em 2006
e tem como missão
representar e
defender os interesses
dos municípios
que têm uma
representatividade no
sector da cortiça.
e ambiental; assegurar que a actividade da
cortiça, que foi a fonte de riqueza das populações durante dois séculos, continue a ser um
importante recurso do desenvolvimento local;
e, por último, estabelecer estratégias conjuntas de cooperação no âmbito da promoção
económica, cultural e económica e o fomento
da competitividade com vista à conquista de
novos mercados e fortalecimento das relações
actuais. Esta rede é, neste momento, composta
por 36 sócios de países como Espanha, França, Itália e Portugal. Do nosso país, para além
da Apcor, fazem parte os municípios de Coruche, Silves, Vendas Novas, Seixal, Benavente,
Chamusca, Grândola, Portalegre, Avis, Arraiolos, Mora, Montemor-o-Novo e a União dos
Sindicatos do Distrito de Évora e a Associação
de Produtores Florestais de Coruche.

Governo espanhol
compromete-se com a cortiça
O

s deputados do parlamento da Catalunha
comprometeram-se a dar apoio ao sector da
cortiça na campanha de comunicação que as
associações espanholas estão a preparar para
o país. Este apoio foi dado pela Comisión de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, principalmente dos municipios de Girona. No dia 21
de Abril, a Red Europea de Territorios Corcheros (Retecork) – Rede Europeia de Territórios da
Cortiça - promoveu uma reunião com esta comissão no sentido de explicar o trabalho que
pretendem desenvolver e concretizar o tipo de
ajudas que pretendem obter. Estima-se que a
campanha rondará os 2,5 milhões de euros.
2,5 milhões de euros para promover
a cortiça em Espanha
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MEDIA

Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas
como a Cortiça portuguesa na Expo de Xangai, o arranque do programa InterCork, a “guerra
das rolhas” chegou à publicidade e as exportações de cortiça que podem ser uma grande
ajuda para Portugal, 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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onde podem negociar directamente. A Plataforma
de Transacção de Cortiça é uma bolsa promovida
pela Associação de Produtores Florestais de Coruche e Limítrofes e que segundo o presidente da
Câmara Municipal de Coruche tem como objectivo
“ procurar intervir no mercado”, ou seja, “dar visibilidade ao que é a produção de cortiça numa altura
em que se estão a fazer negócios relativamente à
sua tiragem.”
In, Diário Económico, 29 de Maio 2010

Uma bola muito semelhante às que são usadas nos
jogos de futebol, tem o peso e volume exigidos pelos organismos internacionais, mas é totalmente feita
em cortiça.
Esta bola resultou da investigação do grupo JPS Cork
Group, onde “a ideia foi provar que a cortiça tem mais
potencialidades do que tradicionalmente se pensa”.
In, Jornal de Noticias, 29 de Maio 2010

“Top Series” é o nome da rolha de cortiça que foi seleccionada como vedante do WHISKY de malte mais
antigo do mundo – Gordon and Macphail’s Mortlach
70 Years Old. A garrafa é de cristal, em forma de lágrima, e tem uma rolha de cortiça com cápsula metálica
e acabamentos de prata. Uma garrafa de 70 cl. custa
mais de 11300€ e as mais pequenas ficam-se pelos
2800€.
In, Wine – A Essência do Vinho, 1 de Abril 2010
“CorkSorb” é o nome de uma nova gama de absorventes concebidos pela Corticeira Amorim para fazer
face a todo o tipo de derrames que possam acontecer em meios industriais, estradas ou meios aquáticos.
In, Jornal de Notícias, 7 de Maio 2010
No âmbito da iniciativa Business & Biodiversity, a Corticeira Amorim promove e financia um serviço de

aconselhamento técnico gratuito para produtores e
proprietários florestais, “com vista à identificação de
oportunidades para adopção de melhores práticas
de gestão florestal do montado e da biodiversidade
associada.”
In, Vida Rual, 1 de Maio 2010
“Qual o melhor material para vedar uma garrafa de
vinho?” A esta pergunta do Wall Street Journal cerca
de 89% dos internautas responderam “cortiça”, pouco
mais de 9% “plástico” e 1,5% dos votantes consideram-se indiferente.
In, Diário Económico, 8 de Maio 2010
A colecção Kids tem dois novos designs, pinkie
e blue sky destinados às crianças que se vêm
juntar às dez propostas de pavimento flutuante
de cortiça para crianças, da colecção da MJO. O
principal objectivo é associar as características
da cortiça às cores alegres próprias para espaços
infantis.
In, Construção Magazine, 1 de Maio 2010
A Pelcor criou mais um artigo em cortiça, o Porta-Cartões/Carteira. Este porta - cartões de um lado é
carteira e do outro é uma forma fashion e ecológica
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(gráfico 4).
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de informação as empresas de cortiça (39 por
cento), seguida por outras fontes (29 por cen-

Abril

N

o segundo trimestre de 2010, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 141
notícias na imprensa nacional, verificando-se,
assim, uma diminuição das notícias publicadas
no mesmo período no ano anterior (209), mas
registando, ainda, uma média de duas notícias
por dia. O mês de Maio foi o que se destacou
mais, alcançando 60 notícias (gráfico1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai
para o Jornal de Notícias que dedicou 14 notícias ao sector, seguido pelo Diário Económico, com 13 artigos, e pelo Correio da Manha,
com 12 peças. O Grande Porto e o Ribatejo
assumem, neste trimestre, a liderança entre os
jornais regionais, tendo publicado o primeiro
cinco notícias e o segundo três. De destacar,
ainda, a categoria “outros nacionais” com 22
notícias publicadas dos quais se destaca o
Diário OJE com 12 artigos, seguida pela Vida
Económica, com sete notícias, e a categoria
“revistas” que neste trimestre também se interessou bastante pelo sector, tendo publicado
30 notícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade
por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os projectos APCOR (24 por
cento), seguido de temas relacionados com
novos produtos de cortiça, com 15 por cento,
e dados económicos sobre as empresas - 14
por cento (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o segundo trimestre deste ano tiveram como principal fonte
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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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de guardar o seu dinheiro. Pode visualizar em www.
pelcor.pt .
In, i, 5 de Junho 2010
“GP1 BioKork Grip” é o nome de um punho para
bicicletas, que em vez de borracha sólida, utiliza
cortiça natural em 40% da cobertura. Além disso,
também utiliza fibra de erva em 40% do punho e
óleos vegetais em vez de óleo mineral na palma
de gel.
A braçadeira do punho Biokork é reciclável e como a densidade da cortiça natural é baixa, torna o punho leve e
confortável. Saiba mais em http://www.competitivecyclist.
com/mountain-bikes/product-components/2010-ergon-gp1-biokork-grip-6962.460.1.html?gclid=CLCDxbmB_6E
CFQcsDgodwELgrQ
In, www.competitivecyclist.com, 1 de Junho 2010
“Portugal, uma praça para o mundo e um mundo de
energias”, é o tema da participação portuguesa na
Expo Xangai, que decorrerá até 31 de Outubro. Cerca
de 20 mil pessoas já visitaram o pavilhão português
desde a abertura do certame e espera-se chegar aos
70 milhões de visitantes. O Pavilhão de Portugal está,
ainda, “colocado entre os 15 primeiros mais votados
na internet e isso orienta as filas de espera. Os visitan-

14%

15%

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Produtos cortiça
· Dados Económicos sobres Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

4%
10%

39%

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

tes mal entram, correm logo para aqueles que ouviram falar”, observou o comissário português, Rolando
Borges Martins.
In, Jornal de Notícias, 6 de Junho 2010 e página
1, 3 de Maio 2010

lidade isso não acontecerá.” Estas são as palavras dos
enólogos Nicolas e Régis que abordaram o tema “ As
rolhas colocam o vinho no topo”, na edição electrónica francesa “Sud Ouest”.
In, www.sudouest.fr, 20 de Maio 2010

Pelcor NY Special Edition é uma mini colecção de cinco objectos, produzida exclusivamente pela Pelcor
para assinalar a sua presença no MoMA - Museu de
Arte Moderna, em Nova Iorque. Estes objectos estarão à venda nas MoMA Design Stores de Nova Iorque
(EUA) e Tokyo (Japão), entre Maio e Julho de 2010. A
marca também marcará presença em Outdoors com
a campanha “Cork Your Style”.
In, www.briefing.pt, 11 de Maio 2010

Este ano, 16 estudantes do IUT de Aix-en-Provence,
futuros engenheiros mecânicos, utilizaram placas de
cortiça para separar o motor do cockpit, bem como
para isolar o motor. As placas são fabricadas a partir
de rolhas de cortiça recicladas.
In, Liquides & Conditionnement, Abril/Maio 2010

“Salto de cortiça? Não, a sandália inteira” É deste
modo que é promovida uma nova sandália feita em
cortiça, pode ver a mesma em http://blogs.estadao.
com.br/moda/2010/06/10/salto-de-cortica-nao-a-sandalia-inteira/
In, http://blogs.estadao.com.br, 10 de Junho 2010
“Fazemos vinho para ser conservado durante muito
tempo. O meu vinho mantém-se quinze anos. Se eu
colocar um vedante de plástico ou outro de má qua-

A cortiça natural marcou presença na área VIP de um
dos estádios do mundial de futebol - Cape Town Stadium. O subpavimento de cortiça da AcoustiCork foi
o material seleccionado tendo sido aplicado numa
área total de 4000 metros quadrados.
In, Diário Económico, 16 de Junho 2010
Uma nova garrafa de champanhe foi desenhada por
Felix von der Weppen. Branca, com um rótulo em
tons de castanho e desenhos de parras à mistura
com uvas, é vedada com rolha de cortiça.
In, www.thedieline.com/blog/2010/04/raisin-blanc-champagne.html
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Rota da cortiça
promove actividades

Cortiça em
arranjos
florais

N

“Artigos de decoração em Cortiça” foi o

o dia 24 de Abril, todos os amantes da fotografia e do montado puderam participar na
corrida fotográfica “Do Sobreiral até à fábrica:
a Biodiversidade e a Herança Industrial”. Com
saída do Largo de São Sebastião, em São Brás
de Alportel, e de máquina fotográfica digital
em punho, os participantes fizeram o registo
fotográfico da biodiversidade - fauna e flora
existente no montado - e respectiva herança
e testemunhos industriais das antigas fábricas
corticeiras desactivadas. A iniciativa enquadrou-se no âmbito das comemorações do Ano
Internacional da Biodiversidade cujo objectivo
é a valorização do sobreiral, da fileira da cortiça
e do património industrial associado. Os ven-

cedores serão divulgados na Feira da Serra de
São Brás de Alportel, a 31 de Julho.
Um mês depois, a dia 27 de Maio, decorreu
uma caminhada nocturna, em noite de lua
cheia, intitulada “Na Rota do Sobreiral em Noites de Lua Cheia”, entre as 21h00 e as 22h30.
Com ponto de encontro no Largo do Alportel
foi possível dar um passeio para apreciar a paisagem iluminada pelo luar. Em Junho, dia 26,
foi a vez da bijutaria com um workshop sobre
“Bijutaria e Acessórios em Cortiça” e que decorreu no Centro de Artes e Ofícios de São Brás
de Alportel.
Para estar informado sobre estas actividades
deve consultar o sítio www.rotadacortica.pt.

mote para uma exposição que decorreu
de 14 de Junho a 11 de Julho, na galeria
do Centro Comercial Dolce Vita, em Ovar.
Da autoria de Paula Rodrigues, os objectos expostos centram-se em arranjos florais, onde primam as matérias-primas vindas da natureza como cabaças naturais,
cortiça, paus, ramos, entre outros.

Para visualizar estes trabalhos e
obter mais informações consulte
o blog http://decoralternativo.
blogspot.com/ .
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Uma Aventura na Cortiça
no Museu dos Lóios
O

Museu Convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, convida todas as crianças a fazer
uma viagem pelo mundo da cortiça. De onde
vem a cortiça? Que processos tem que passar
até ser uma rolhinha? Será que a cortiça só serve para se fazer rolhas? São algumas das perguntas que pretendem dar resposta durante a
oficina. Para tal as crianças podem assistir ao fil-

me da APCOR, “David na Aventura da Cortiça”, e
depois deitar mãos à obra e, com imaginação e
criatividade, reutilizar e criar objectos com rolhas de cortiça. O preço da oficina é 2 rolhinhas
e está destinada às crianças do Pré-escolar e 1º
a 3º ciclo do Ensino Básico, com possibilidade
de adaptação a outros grupos. A duração da
iniciativa é de 2 horas (visita a núcleo+oficina)

e decorre de Junho a Setembro, de 3ª a 6ª feira (das 09h30 às 18h00) e fim-de-semana (das
10h às13h e 14h às 18h); e de Outubro a Maio,
3ª a 6ª feira (das 09h30 às 17h00) e ao fim-de-semana (das 10h às13h e das 14h às17h). Contacte o museu para mais pormenores através
do telefone: 256372450 e e-mail: museuconventodosloios@cm-feira.pt.
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Projecto de arte comunitária volta à rua

Texturas em livro

O “Texturas” é um
projecto inspirado
na indústria de
transformação da
cortiça.

Cena do teatro Texturas exibida em 2009

”T

exturas - um projecto comunitário” é o
título do livro que foi lançado no dia 29 de
Maio pelas 18h30, no Orfeão de Santa Maria
da Feira. Este livro é o resultado de um projecto que esteve há um ano na rua, aquando do último Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da
Feira. O “Texturas” é um projecto inspirado
na indústria de transformação da cortiça
que se desenvolveu com base no triângulo
que une três pontos geográfico-artísticos:

Espectáculo de Teatro - Mozelos, Exposição
de Fotografia - Lourosa e Instalação Vídeo Santa Maria de Lamas.
Registe-se que há um ano o Texturas promoveu um espectáculo de teatro numa fábrica
de cortiça, em Mozelos, uma exposição de
fotografia, patente na Casa da Cultura de Lourosa, e uma instalação de vídeo, no Museu
de Santa Maria de Lamas. O projecto de arte
comunitária partiu de um dos grandes unificadores da comunidade feirense, a indústria

corticeira, para activar memórias, fortalecer
dinâmicas comunitárias, pesquisar rotinas e
costumes locais, visitar espaços e cruzar histórias de vida das pessoas da região.
Este projecto é co-produzido pela PELE-Espaço de Contacto Social e Cultural, em co-produção com o Centro de Criação para o Teatro
e Artes de Rua para o Festival Imaginarius, e
com o apoio da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira. Para mais informações visite
www.projectotexturas.blogspot.com .
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APCOR e Cincork
juntos na Ficor
A

APCOR e o Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) estiverem
presentes na segunda edição da Feira Internacional da Cortiça (Ficor), que decorreu de
28 a 30 de Maio, no Parque do Sorraia e no
Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche. Durante três dias, o programa da feira
contemplou as vertentes lúdico-recreativa e a
científico-profissional. Passagens de modelos,
exposições, provas de vinho, seminários, são
alguns dos exemplos que promoveram a cortiça como alavanca da economia nacional e reforçaram a liderança internacional de Portugal

neste sector. O evento chamou o público em
geral, estudantes, especialistas e empresários
da fileira da cortiça e de negócios afins.
A APCOR marcou presença nesta iniciativa,
juntamente com o Cincork, num stand de
9m2, tendo em vista a distribuição de informação de relevo sobre o sector e participou,
através do seu presidente, António Rios de
Amorim, na Conferência “Sustentabilidade do
montado: Gerir para os Novos Desafios”, com
uma apresentação sobre “Cortiça, Mercados e
Estratégias de Comunicação”.
Durante a Ficor, foi, ainda, apresentado o pro-

jecto as “Mulheres Corticeiras”, da Euronatura.
Na sessão, a investigadora Stefania Mattarello,
coordenadora do projecto, falou das histórias
das mulheres que entrevistou e que deram o
seu testemunho de relação com a cortiça.
O projecto vai culminar com a publicação de
um livro, que sairá brevemente, e constituirá o
terceiro Volume da Colecção: “História e Política
Florestal”, da Euronatura.
A Ficor foi organizada pela Câmara Municipal de
Coruche e que, pelo segundo ano consecutivo,
pretendeu afirmar a fileira da cortiça como um
valor fundamental para esta região.

Ficor acolheu
inúmeros visitantes
Stand da APCOR e
Cincork na feira
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Bi-Silque deu o testemunho sobre Coaching

APCOR promove seminário “Coaching
para uma Liderança de Excelência”
A

APCOR juntamente com o Centro Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) organizaram o seminário “Coaching para uma
Liderança de Excelência”, que decorreu no
dia 25 de Maio.
Este seminário teve como principais objectivos: promover a Atitude-Coach numa liderança de excelência; motivar os colaboradores
como forma de adaptação à mudança e valorizar a atitude positiva na comunicação dentro e
fora da organização.
O evento contou com o apoio da APCOACHING – Associação Portuguesa de Co-

aching, representada pelo seu Vice-Presidente, Sérgio Almeida, que abordou o
tema em questão.
Os participantes puderam ouvir, também, um
testemunho real dado pelo empresário André
Vasconcelos, CEO da Bi-Silque, que demonstrou as vantagens do coaching, dando o exemplo da sua empresa.
A principal ideia transmitida foi que “ as pessoas motivadas geram melhores resultados”,
sendo que o Coaching é uma “ferramenta
fundamental para efectuar mudanças desejadas, promovendo uma atitude positiva,

inspiradora, facilitando o alcançar de metas
e objectivos definidos.”
Esta iniciativa contou com 42 participantes,
desde gerentes, directores, formadores, responsáveis de departamento, consultores, engenheiros entre outros.
No sentido de analisar a sessão, a APCOR realizou
um questionário de avaliação entregue a todos
os presentes, sendo que, das respostas obtidas,
92% demonstraram estar satisfeitos “totalmente
satisfeitos com os temas abordados no seminário, com a intervenção dos oradores e com a profundidade na abordagem dos temas.”

ACTIVIDADES

Visitantes visualizaram peças de design
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Casino Figueira acolheu exposição sobre cortiça

A “Cortiça dá Cartas” no Casino Figueira
“A Cortiça dá Cartas” foi o título da exposição

que decorreu no Casino Figueira, de 8 a 20 de
Junho, e que a APCOR ajudou na concretização.

Vestuário, jóias, peças design, adereços decoração e mobiliário foram alguns dos materiais que
estiveram presentes nestes 12 dias de exposição,

no Hall principal. A ideia foi mostrar aos visitantes
a diversidade de produtos que é possível realizar
em cortiça, afirmando que a ‘Cortiça dá Cartas’.

Município de Tavira ensinou
a reciclar rolhas de cortiça
O Município de Tavira, em parceria com vá-

rias entidades, levou a cabo a V Edição “Viver
a Floresta”, com um conjunto de actividades
de sensibilização ambiental, no Perímetro
Florestal da Conceição de Tavira. Estiveram
presentes cerca de 850 alunos do pré-escolar
e do 1º ciclo do ensino básico do concelho,
para participar em actividades, onde, de uma
forma lúdico-pedagógica, foram abordadas
temáticas como a necessidade de preservar a
Floresta, o flagelo dos fogos florestais, a poluição da água e a problemática do seu consumo
abusivo. A reciclagem das rolhas de cortiça foi
uma das iniciativas que marcaram este dia. A
acção decorreu a 22 de Março, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da Floresta (21
de Março) e do Dia Mundial da Água (22 de
Março).

Recolha de rolhas move crianças de Tavira
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Joaquim Fernando, responsável pela exportação e importação

“Apostamos na inovação para
servir melhor o cliente”

A Corticeira
Teófilo Gonçalves,
Lda. dedica-se à
produção de rolhas
naturais e naturais
colmatadas.
cento). Nos dias de hoje, a Alemanha e Suíça assumem 50 por cento do que a Corticeira Teófilo
Gonçalves Lda. produz e os outros 50 por cento
são destinados ao mercado interno.

Aumentar a qualidade,
apostando na inovação

Corticeira Teófilo
Gonçalves Lda. produz
300 mil rolhas/dia
Renovação da
maquinaria foi uma das
apostas

A

Corticeira Teófilo Gonçalves, Lda. foi fundada
em 1980 pelo empresário que dá o nome à sua
empresa, a esposa e mais dois trabalhadores. Na
altura laboravam no lugar do Casalinho, Lourosa,
em pequenas instalações, já que a empresa era
de cariz familiar.
Em 1996, a empresa mudou-se para as instalações que hoje ocupa, Rua das Austrálias, também
em Lourosa, ao adquirir uma outra empresa, a
Lusocork, de quem eram credores, e assumindo
todos os trabalhadores, cerca de 70, e encargos
da empresa. “Com as crescentes flutuações do

sector, a empresa foi-se adaptando, tendo, em
2001/2002, reduzido o número de funcionários
para 20, mas recuperando posteriormente até
atingir os 43 trabalhadores, nos dias de hoje”, explica Joaquim Fernando, responsável pela exportação e importação.
A Corticeira Teófilo Gonçalves, Lda. dedica-se à
produção de rolhas naturais e naturais colmatadas, tendo-se dedicado de 1980-1996 ao mercado nacional, passando depois a exportar para a
Alemanha, França, Japão, Espanha (com 90 por
cento de representatividade) e Portugal (10 por

A Corticeira Teófilo Gonçalves, Lda. aposta, desde 2002, na certificação Systecode – Sistema de
Acreditação mediante o Código Internacional das
Práticas Rolheiras. “A adesão a este sistema implicou uma mudança radical em todo o processo de
produção. Desde os registos que são necessários
de todas as fases no sentido de sabermos todo o
percurso que a cortiça faz, até às recomendações
e regras que são obrigatórias seguir, tudo contribuiu para a obtenção de um melhor produto”,
refere Joaquim Fernando. E continua: “esta certificação é também uma garantia para os nossos
clientes, uma vez que, gradualmente, lhes podemos oferecer um melhor produto.” E foi a pensar
nesta melhoria contínua que a Corticeira Teófilo
Gonçalves, Lda. remodelou toda a maquinaria
existente na fábrica, principalmente a cozedura,
lavação, brocas e colmatagem, que agora é certificada pelo Ministério da Economia e Inovação.
“Apostamos na inovação para servir cada vez melhor os nossos clientes”, afirma o colaborador da
empresa. Uma remodelação que hoje permite à
Corticeira Teófilo Gonçalves, Lda. a produção de
300 mil rolhas por dia.
Ainda assim, a empresa considera que “se o acesso ao crédito bancário para esta indústria fosse
mais facilitado, algo que está muito difícil nos dias
que correm, poderíamos, de vez em quando, sentirmo-nos mais desafogados. Hoje temos de ter
dinheiro vivo para comprar a cortiça no mato e
sem crédito é muito complicado, uma vez que os
nossos clientes não pagam a pronto. Uma linha
de crédito específica para a compra de cortiça
poderia facilitar a vida das empresas”, recomenda
Joaquim Fernando.
Outra recomendação é deixada à APCOR. “Eu
considero que a associação faz um bom trabalho,
defende os interesses do sector, faculta-nos informação de relevo em todas as áreas, mas poderia
visitar mais os seus associados. É muito bom receber funcionários da APCOR na nossa casa, para
amenizar a sensação de que somos nós que nos
deslocamos sempre à associação.” As boas-vindas
na empresa são dadas com um pequeno museu
à entrada da fábrica, que mostra as velhas máquinas uma vez usadas na Corticeira Teófilo Gonçalves, Lda.

PROGRAMAS
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Programa

Principais actividades em curso

Próximas
actividades

Programa
APCOR / ONS
(Proj.8227)

• Definição do plano de actividades ONS para 2010 e 2011.

• Realização das reuniões
das subcomissões.

Programa
Cork2010
(Proj.5234)

• Preparação da principal actividade do projecto – Congresso Internacional da Cortiça, realizado com a colaboração da CELiège.

• Continuação do
desenvolvimento da
actividade.

Programa
Formação PME

• E laboração do Diagnóstico inicial, resultante das intervenções individualizadas;
• Acções de Formação Profissional nas empresas, no âmbito do Projecto.

• Implementação das
acções identificadas na
Diagnóstico inicial.

Programa
Intercork –
Promoção
Internacional
da Cortiça

• Inicio das actividades nos mercados.
•R
 eino Unido: presença na Feira de Londres e lançamento do sítio www.ilovenaturalcork.co.uk/ e facebook;
• E UA: presença na The Sustainable Brands Conference e lançamento do sitio e www.100percentcork.org e facebook;
• F rança: lançamento da campanha de publicidade em vários meios, lançamento do sítio www.jaimeleliege.com e presença
no evento Bordeaux Fete le Vin;
• Itália: lançamento da campanha com um evento para jornalistas e preparação da campanha de publicidade;
•A
 lemanha: lançamento do sítio - www.natuerlichkork.de, elaboração de estudo de mercado e presença no evento Ecovin;
• EUA e Canada: actividades com o MoMA de Nova Iorque;
• Alemanha:

preparação da campanha de publicidade e primeiro anúncio publicado na Arcade, preparação de informação
para jornalistas;
•B
 ENELUX: lançamento do sítio em várias línguas - www.kurkinhuis.be/nl e www.interieurenliege.be e preparação de
campanha de publicidade;
•R
 ússia: preparação do evento de lançamento do projecto;
• Japão: criação de contactos com jornalistas através de envio de informação, entrevistas e publicação de artigos, preparação de sítio;
•C
 hina: potenciação do pavilhão de Portugal na ExpoXangai e constituição de bases de dados para envio de informação;
• UAE: presença na Green Building Middle East Expo e criação de relação com jornalistas e preparação de informação para os media;
• Visitas de jornalistas à fileira;
• Desenvolvimento de suportes de informação e promoção, fotografias e novo sítio da APCOR.

• Continuação do
desenvolvimento das
actividades.

Puf-Fup de
Ana Mestre,
CORQUE DESIGN
Puf elaborado com
pequenas bolas de
cortiça.

Dynamic Cork ®,
do Grupo
JPSCorkGroup
Bola de futebol
em cortiça.
The Whistler - Objectos
da colecção Alma Gémea,
de Raquel Castro
Conjugação de cortiça
e cerâmica.

Recstand, de
Pratastudio.
Suporte que permite
guardar os Cd’s e
Dvd’s em cima da
mesa.
Lavatório de
SimpleForms Design
Peça elaborado de
cortiça com
borracha.

Sandálias
Donna Karan
Base em cortiça.

Candeeiro em
cortiça, de Bleach
Design

Banco em
aglomerado
negro de cortiça,
de Bleach Design

