
A cadeia de retalho Kaufland - pertencente ao grupo Schwarz, que é 
detentor do supermercado LIDL – desenvolve a iniciativa “Vinho e Cor-
tiça” que visa a promoção da cortiça e de prestigiados vinhos vedados 
com rolha de cortiça natural.  
O retalhista pretende, ainda, mostrar aos consumidores a importância que as questões ambientais assu-
mem nas suas práticas de negócio e chamar a atenção para as características inigualáveis da cortiça na 
vedação dos vinhos.

Kaufland promove 
a cortiça na Alemanha | p.3
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Feira Data Local Web-site

Provas de 
Vinho da 
ViniPortugal 

15 de Abril
Nova 
Iorque, 
EUA

www.viniportugal.pt

Provas de 
Vinho da 
ViniPortugal

17 de Abril Chicago, 
EUA www.viniportugal.pt

Provas de 
Vinho da 
ViniPortugal

22 de Abril São Fran-
cisco, EUA www.viniportugal.pt

VINORDIC 23 a 26 de 
Abril Suécia www.vinordic.com

ViniPor 
(Grupo Ali-
mentação)

07 a 10 de 
Maio Portugal http://www.vinipor.

exponor.pt/

LIWTF 20 a 22 de 
Maio Inglaterra www.londonwinefair.com

VinExpo 
Ásia Pacífico

27 a 29 de 
Maio Hong Kong www.vinexpo.fr

INTERWINE 
CHINA

03 a 06 de 
Junho China

http://www.faircanton.
com/interwine/wine/
index.asp

Feira Data Local Web-site

COVERINGS 29 de Abril 
a 02 de 
Maio

Estados 
Unidos da 
América

www.coverings.com

BAUMA 23 a 29 de 
Abril Alemanha www.bauma.de/de/

Home

BEX Asia 21 a 23 de 
Maio Singapura www.bex-asia.com/

PCBC 24 a 27 de 
Junho EUA www.pcbc.com/

Feiras de Vinho

Feiras de Materiais de Construção

O Notícias APCOR está 
de parabéns 
Completa, com esta edição, o número 50 e para o sinalizar decidimos 
alterar a sua imagem que agora vos apresentamos. Uma imagem re-
novada e que esperamos mais apelativa de modo a traduzir a activi-
dade do sector e da APCOR. O conteúdo mantém a mesma estrutu-
ra, mas organizada segundo a nova imagem que pretendemos mais 
funcional. Alteramos, do mesmo modo, o tamanho do jornal que se 
apresenta mais reduzido facilitando o manuseamento e a leitura.

Criado no ano 2000, o Notícias APCOR tem registado uma notável evolução. Resul-
tando de uma experiencia inicial com meia dúzia de páginas e relatando o que na 
altura acontecia na APCOR, logo o jornal se impôs como meio privilegiado de infor-
mação junto dos associados e junto de todas as entidades que, de algum modo, se 
relacionam com o sector da cortiça. Ao longo dos anos, o Notícias APCOR assumiu, 
assim, um papel central da dinamização da informação sectorial, papel nunca antes 
assumido por outro meio de comunicação especializado.

Ao longo destes oito anos, a APCOR assumiu, à imagem do Notícias APCOR, um papel 
central no esforço de comunicação sectorial. Face a um cenário inicial caracterizado por 
um sector fechado, virado para si mesmo, pouco propenso a promover a sua imagem, 
a divulgar os seus produtos, os seus feitos, fomos, lentamente, invertendo esta situação. 
A APCOR determina, assim, um plano de comunicação regular com expressão no plano 
nacional e internacional e interagindo com importantes público-alvo.

Através de uma comunicação séria conseguimos construir uma imagem sectorial 
nova, uma imagem positiva, mais esclarecedora e aberta, com ganhos evidentes para 
o conhecimento da cortiça e dos seus produtos. 

Notoriedade e credibilidade são duas novas dimensões que o sector se orgulha hoje 
de possuir e para o qual o Notícias APCOR muito contribui.
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Stand da APCOR nas lojas Kaufland

CAPA

Esta actividade decorreu em quatro super-
mercados - Ulm (3 a 5 de Março), Ravensburg 
(6 a 8 de Março), Neusäß (10 a 12 de Março) 
e Königsbrunn (13 a 15 de Março) – e visou a 
promoção da cortiça e de prestigiados vinhos 
vedados com rolha de cortiça natural.  
Os consumidores poderam fazer uma prova 
de vinhos e, ainda, receber informação sobre a 
origem, produção e importância ambiental da 
cortiça. Através de um sorteio, será, também, 
atribuída uma viagem para duas pessoas a 
Portugal para conhecer o mundo da cortiça. 
A cadeia de retalho Kaufland - pertencente 
ao grupo Schwarz, que é detentor do super-
mercado LIDL - pretende, com esta iniciativa, 
mostrar aos consumidores a importância que 
as questões ambientais assumem nas suas 
práticas de negócio. A promoção da cortiça 
tem, ainda, como objectivo chamar a atenção 
para as características inigualáveis da cortiça 
na vedação dos vinhos. Num comunicado de 
imprensa lançado na Alemanha pela Kaufland 
aquando da iniciativa pode ler-se “a cortiça é 

100 por cento natural, reciclável e amiga do 
ambiente, factores fundamentais para um ne-
gócio que se pretende comprometer com as 
alterações climatéricas e com a protecção dos 
recursos naturais.”
No comunicado lançado aos media locais, a 
cadeia de supermercados explica, ainda, que 
“ a rolha de cortiça tem a sua origem no so-
breiro, que demora décadas a crescer, e que 
está essencialmente na Bacia do Mediterrâneo 
com uma área de aproximadamente de 2,5 mi-
lhões de hectares. Os montados de sobro são 
um habitat único para uma multiplicidade de 
espécies animais ameaçadas e plantas, assim 
como representa um papel fundamental para 
a vida e economia de cerca de 100 mil pessoas 
que residem nesta região.”
A Kaufland refere ainda que “a cortiça re-
presenta um papel fundamental na fixação 
de CO2 – o gás que contribui para o aque-
cimento global do planeta. Uma rolha de 
cortiça fixa cerca de 8 gramas de CO2. A ro-
lha de cortiça natural é amiga do ambien-

te e a sua produção liberta menos CO2 do 
que a produção de vedantes de alumínio. 
Por estes motivos, há várias boas razões 
para preferir rolhas de cortiça natural.” 
Esta cadeia de supermercados chama, ainda, a 
atenção para o facto de a cortiça ser reciclada 
e dar origem a diversos produtos. A registar 
que a Kaufland já tem um esquema de recolha 
de rolhas de cortiça em 100 lojas há mais de 
dez anos. Esta iniciativa, denominada Progra-
ma Korkie, apoia uma organização de caridade 
que dá apoio a pessoas com deficiências em 
Kehl, no sul da Alemanha, que recebe as rolhas 
de cortiça recolhidas e as transforma em diver-
sos produtos para venda.
As actividades desenvolvidas com a Kaufland 
estão inseridas na Campanha Internacional da 
Cortiça, terceira fase. Esta campanha de pro-
moção da cortiça é uma iniciativa que está a 
ser desenvolvida em parceria com a AICEP – 
Portugal Global, numa lógica de parceria pú-
blico-privada, e conta com um investimento 
total de 600 mil euros.

Vinhos e cortiça promovidos em supermercados da Alemanha

A APCOR, juntamente com a Associação Alemã de Cortiça - Deutscher 
Kork-Verband (DKV) -, e a cadeia de supermercados alemã Kaufland 
realizaram entre os dias 03 e 15 de Março uma actividade para a pro-
moção da cortiça denominada ‘Wine and Cork’ – “Vinho e Cortiça”. 

lança promoção da cortiça
Retalhista alemão 
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QUALIDADE

446 empresas certificadas
pelo Systecode
A indústria mundial da cortiça tem aderido progressivamente ao Systeco-
de - Sistema de Acreditação das Empresas mediante o Código Internacional 
das Práticas Rolheiras (CIPR). Na última campanha de 2007, foram 446 as 
empresas a nível mundial que conseguiram obter esta certificação - mais 
18 empresas que em 2006 -, 301 do total são empresas portuguesas, 103 
espanholas, 18 francesas, 16 italianas, uma alemã, cinco marroquinas e duas 
tunisinas (gráfico 1). 
Ao compararmos este número com o ano transacto verifica-se um aumen-
to de 4,21 por cento das empresas certificadas em todo o mundo e mais de 
sete por cento em Portugal. 
Na campanha de 2007, pode, ainda, assinalar-se uma taxa de certificação na 
ordem dos 94 por cento, uma vez que das 475 empresas auditadas a nível 
internacional, apenas 29 não conseguiram obter a certificação. 
Portugal tem liderado desde o início no número de empresas certificadas, 
registando, ano após ano, cerca de 65 por cento do total das empresas 
certificadas. Espanha ocupa o segundo lugar, com 23 por cento do total e 
França fica no terceiro lugar com quatro por cento. Registe-se, ainda, que 
desde o início da certificação até 2007 o aumento da adesão das empresas 
foi na ordem dos 165 por cento em todo o mundo e de 246 por cento em 
Portugal. A lista de empresas certificadas está disponível no site da CELiège 
em http://www.celiege.com/Ingles/frames/celiege_companies00.htm . 

Gráfico 1

Evolução das empresas certificadas pelo Systecode
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AMBIENTE

Norma FSC Portugal 
foi validada no II Fórum 
O FSC (Forest Stewardship Council) Portugal 
- Associação para a Gestão Florestal Respon-
sável – realizou de 19 a 20 de Fevereiro, na 
Confederação de Agricultores de Portugal, em 
Lisboa, o II Fórum FSC Portugal. Este encontro 
teve como principais objectivos dar relevo in-
ternacional à finalização dos trabalhos da Nor-
ma FSC Portuguesa, fazer o balanço de um ano 
de actividade e apresentar as linhas de orien-
tações futuras bem como casos de certificação 
FSC em Portugal. 
O Fórum Anual do FSC Portugal foi compos-
to por duas sessões de trabalho: uma reunião 
final para validação da Norma FSC para Portu-
gal, cujo objectivo foi validar os trabalhos de 
elaboração da Norma que decorreram durante 
2007, procurando contar com a participação 
de um conjunto mais alargado de partes inte-
ressadas; e o Fórum FSC Portugal que pretendeu 
dar maior relevo aos trabalhos de validação da 
Norma FSC para Portugal, fazer o balanço de 
um ano de actividade e apresentar as linhas de 
orientações futuras. 
Para a reunião de validação da norma, o FSC 
Portugal constitui pequenos grupos de traba-
lho que ao longo do primeiro dia de trabalho 
analisaram os indicadores definidos para os 
princípios e critérios FSC. As conclusões desta 
discussão foram apresentadas no dia seguinte. 
O II Fórum Anual da FSC Portugal teve dois 
painéis em torno da certificação. O primeiro foi 

Florestal Responsável, entidade que passou a 
representar o FSC em Portugal.
Para o corrente ano, as iniciativas apresentadas 
passam por propor a Associação FSC Portu-
gal para acreditação do FSC IC - International 
Center (Centro Internacional), propor a Norma 
FSC para Portugal para acreditação do FSC IC, 
a criação do Gabinete de Comunicação FSC, a 
caracterização do mercado nacional FSC e a 
adaptação da Norma FSC Portugal às especifi-
cidades do sistema agro silvo pastoril do Mon-
tado. Para os dois próximo anos, a organização 
pretende, ainda, lançar uma campanha de 
promoção do consumo de produtos FSC em 
Portugal e alcançar a meta de 500 mil hectares 
de floresta certificada pelo FSC em Portugal. 
Registe-se que, neste momento, em Portu-
gal, estão certificados pelo FSC 76 mil hecta-
res de área florestal, existem 16 certificados 
de cadeia de responsabilidade (indústria) e 
vários produtos FSC no mercado (rolhas de 
cortiça, produtos para a construção civil, pa-
pel, entre outros). 
Mais informações consultar www.fscportugal.org/. 

dedicado à certificação FSC na Península Ibé-
rica e contou com uma apresentação sobre o 
ponto de situação do FCS em Espanha, a cargo 
de Félix Romero, e outra sobre o FSC Portugal: 
balanço de 2007 e perspectivas para 2008, por 
Luis Neves Silva. 
O segundo painel versou sobre a certificação 
FSC em Portugal e contou com a apresentação 
de casos de empresas que seguiram este mé-
todo como, por exemplo, o Grupo Amorim e o 
Grupo Portucel-Soporcel, e, ainda, o testemu-
nho da Associação de Produtores e Proprietá-
rios Florestais do Concelho de Penela (Flopen) 
e da Associação de Produtores Florestais de 
Coruche (APFC). 
O Forest Stewardship Council é uma organiza-
ção não governamental, internacional e indepen-
dente, estruturada em três câmaras – económi-
ca, ambiental e social –, e define os princípios 
e critérios FSC para uma gestão florestal res-
ponsável. 

Actividades do FSC para 2008

À semelhança do que aconteceu noutros paí-
ses, a World Wild Fund for Nature (WWF) assu-
miu-se como entidade facilitadora do processo 
de implementação do FSC em Portugal, coor-
denando a iniciativa nacional e promovendo a 
certificação FSC. Este processo culminou com 
a constituição da Associação para uma Gestão 

A FSC Portugal pretende 
alcançar a meta de 500 mil 
hectares de floresta certificada 
no nosso país.

Associação ambientalista alemã promove a cortiça
A APCOR estabeleceu um protocolo de coo-
peração com a associação ambientalista alemã 
NABU. Esta associação tem 406 mil membros, 
1500 grupos locais espalhados por toda a Ale-
manha e 25 mil voluntários. É uma organização 
sem fins lucrativos e que visa a conservação da 
natureza e a protecção do ambiente, focaliza-
da, essencialmente, nas aves. 
Esta parceria foi estabelecida no âmbito da 
Campanha Internacional da Cortiça III, a ser de-
senvolvida na Alemanha desde o ano passado, 
e que conta com um conjunto de actividades 
para a promoção da cortiça.
Com a NABU, a APCOR desenvolveu um folhe-
to sobre a importância de escolher um vinho 
vedado com rolha de cortiça e que chegou a 
15 mil membros da associação.

Foram várias as mensagens expressas neste 
folheto, de entre elas destaca-se: “ A cortiça 
é muito mais do que uma excelente rolha de 
cortiça: é um produto com séculos de existên-
cia, proveniente de uma floresta ecológica e 
economicamente sustentável, com um exce-
lente equilíbrio de CO² e pode ser reciclada 
sem qualquer problema. Por isso, o uso de ro-
lhas de cortiça é um verdadeiro benefício.”
Este folheto apresenta a cortiça como um pro-
duto natural proveniente de uma floresta de 
sobro existente no mediterrâneo, uma maté-
ria-prima originária de um montado que serve 
de habitat para inúmeras espécies animais e 
vegetais, e como um vedante que apresenta 
características inimitáveis por qualquer outro 
material.

Neste folheto é, também, apresentado um pro-
jecto de reciclagem de rolhas de cortiça que 
a NABU tem implementado em 1000 locais 
constituídos pelos seus escritórios, escolas e 
entidades governamentais. Esta iniciativa de-
nominada “Korkampagne” visa a recolha de ro-
lhas de cortiça em Hamburgo e a sua doação a 
uma das maiores associações para deficientes 
motores da cidade. Esta associação, que recen-
temente adquiriu uma máquina granuladora, 
recebe e tritura as rolhas de modo a elaborar 
outros produtos com cortiça. De momento, a 
associação recebe 30 toneladas de rolhas de 
cortiça por ano. 

Mais informações em http://hamburg.
nabu.de/m01/m01_05/index.html#3.

.5APCORNOTÍCIAS



AMBIENTE

O programa SmartWood 
da Rainforest Alliance 
valoriza o uso da cortiça através da certificação segundo 
o FSC – Forest Stewardship Council

Num esforço para conservar a integridade 
ambiental destas regiões, para proteger uma 
indústria que suporta cerca de 100.000 tra-
balhadores e para promover uma gestão flo-
restal sustentável num dos “pontos quentes” 
da biodiversidade mediterrânica, a Rainforest 
Alliance tem vindo a trabalhar no sentido de 
conservar as suas florestas ameaçadas, através 
da certificação pelo Forest Stewardship Coun-
cil (FSC).
O programa SmartWood da Rainforest Allian-
ce está envolvido desde 2004 com produtores 
de cortiça em Portugal, Espanha e Marrocos, 
somando cerca de 28 mil hectares  as  áreas 
suberícolas que já receberam a certificação 
FSC pela Rainforest Alliance, encontrando-se 
outros certificações em curso.
As unidades de transformação certificadas 
pelo programa de certificação FSC SmartWood 

Desde o século XVII, quando o 
monge beneditino Dom Perignon 
teve pela primeira vez a ideia 
de selar uma garrafa de vinho 
espumante com cortiça em 
vez de trapos embebidos em 
gordura, esta tem sido a forma de 
selagem de eleição para o vinho 
engarrafado. 

da Rainforest Alliance rondam a dezena, entre 
certificados outorgados e em finalização. Os 
nossos certificados de cadeia de custódia da 
cortiça incluem unidades transformadoras, dis-
tribuidoras e adegas distribuindo-se por Portu-
gal, Espanha e Estados Unidos.
A certificação FSC demonstra a sustentabilida-
de da cortiça, da floresta ao consumidor final.  
A Rainforest Alliance, entidade fundadora do 
FSC no Mundo, desde cedo reconheceu as 
particularidades de sustentabilidade dos ecos-
sistemas mediterrânicos, dos quais se desta-
cam os povoamentos de sobreiro.
A Rainforest Alliance trabalhou desde o início 
pela entrada da cortiça no âmbito dos produ-
tos certificados não lenhosos definidos pelo 
FSC, primeiramente em Espanha, depois em 
Portugal e actualmente encontra-se activa-
mente a promover as áreas do Magrebe.

O que a certificação pelo FSC permite é a de-
monstração efectiva e credível da sustentabili-
dade da gestão florestal destes povoamentos, 
desde que se explore a cortiça. O forte poder 
de comunicação do FSC apoia simultanea-
mente a credibilidade de um produto susten-
tável ao consumidor final e também garante 
à transformação a necessária sustentabilidade 
da oferta de matérias-primas. 
Ao contrário dos seus substitutos sintéticos, a 
cortiça é um recurso inerentemente sustentá-
vel, simultaneamente renovável e biodegradá-
vel. O sobreiro (Quercus suber) é uma espécie 
única, no sentido em que a sua espessa casca 
pode ser retirada uma vez em cada década, 
extraindo-se a cortiça sem danificar as árvo-
res, que vivem em média 170 a 250 anos. A 
exploração da cortiça, não só assegura rendi-
mento económico, como mantém a estrutura 
e composição deste ecossistema florestal, que 
depende grandemente da interacção humana 
com o meio ambiente que constitui o habitat 
de espécies ameaçadas como a Águia de Bo-
nelli o Imperial, o Lince Ibérico e o Veado de 
Berberia.
Uma gestão florestal cuidada não só assegura 
a possibilidade de uma extracção continuada 
de cortiça, como ajuda a criar condições para 
a existência de uma variedade de outros pro-
dutos florestais não lenhosos. Mantém-se um 
equilíbrio harmonioso, no qual as comunida-
des locais conseguem suprir as suas necessida-
des sem danificar o ecossistema ou ameaçar a 
sustentabilidade a longo prazo do seu recurso 
natural mais importante.

Rui Simões 
representante em Portugal do Programa  
SmartWood da Rainforest Alliance.

Descortiçamento
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ENTREVISTA

“A cortiça é um material maravilhoso 
para trabalhar em joalharia”

Notícias APCOR – Como nasceu este gosto 
por trabalhar a cortiça em peças de joalharia?
Cláudia Chaves Carvalho - Sempre trabalhei 
com a joalharia contemporânea e entretanto 
guardava as rolhas das garrafas de vinho em um 
saco para mais tarde deitá-las em um “rolhão” 
perto de casa. Um belo dia o “rolhão” desapare-
ceu da rua onde estava instalado. Recusei-me a 
deitar as rolhas no lixo e assim tentei imaginar 
uma possível utilização para as mesmas.
Sendo a minha formação a do design industrial, 
design de jóias e curso de joalharia contemporâ-
nea foi natural imaginar fazer jóias com as rolhas.
E não é misturar os materiais preciosos com 
outros materiais, o conceito da joalharia con-
temporânea?

Como caracteriza a cortiça enquanto mate-
rial? Que características da cortiça a levaram a 
utilizá-lá?
A cortiça é um material maravilhoso para tra-
balhar em joalharia.
Com um excelente aspecto, é forte e leve e 
também macia para esculpir.
Nobreza e suavidade ao tacto são as qualidades 
que a cortiça acrescenta as peças que crio.

Há quanto tempo desenvolve o seu trabalho?
Comecei a fazer os primeiros anéis com as ro-
lhas no ano de 2006.

Que tipo de peças é que elabora? E quanto 
podem custar?
A ideia nasceu com os anéis de rolha que são 
as peças mais originais.
Entretanto, por encomenda, criei peças únicas 
de colares e pregadeiras com cortiça.
Assim nasceu esta nova linha que está tam-
bém a ser comercializada nas lojas.
Quanto ao preço varia conforme a complexidade 
da peça e o material que utilizo com a cortiça.
Por exemplo, o preço de um anel de rolha, pra-
ta e cristal pode rondar os 60€.

Anéis, colares e pregadeiras são algumas das peças que a Design de 
Jóias Cláudia Chaves Carvalho concebe em cortiça. A esta nobre ma-
téria-prima junta prata, ouro, latão, cobre ou titânio, dando vida a pe-
ças originais e requintadas. Cláudia conta ao Notícias APCOR como 
nasceu o seu trabalho.

Anéis em cortiça são peças de joalharia

Cláudia Chaves Carvalho no seu atelier

Cláudia Chaves Carvalho, design de jóias

Que outros materiais usa para além da cortiça?
Nas minhas peças conjugo a cortiça com me-
tais (prata, ouro, latão, cobre ou titânio), pedras, 
vidros e cristais.

A nível de vendas, que peças têm saída?
Sem dúvidas são os anéis. Acredito que seja 
por causa da sua originalidade. Mas as outras 
peças estão a surpreender-me bastante.

Onde é possível encontrar as peças à venda?
Em várias lojas de Lisboa como por exemplo a 
Alma Lusa que detêm a exclusividade de algu-
mas peças. Também em São Paulo, no Brasil e 
em Kempten, na Alemanha.
Os modelos das peças e as moradas das lojas 
podem ser consultadas no meu blog: http://
claudia-chaves.blogspot.com/.

Que projectos tem para o futuro?
Estou a preparar uma exposição na Suécia que 
deverá acontecer ainda este ano. Entretanto 
pretendo valorizar e divulgar os trabalhos que 
são desenvolvidos com a cortiça e nesse senti-
do o meu objectivo é alargar a comercialização 
das minhas peças em várias cidades do país e 
também europeias.

Perfil
Cláudia Chaves de Carvalho 
tem 49 anos e reside em Lisboa.
É licenciada em Design Industrial na 
FUMA, Belo Horizonte, Brasil e possui um 
bacharelato em Design de Equipamen-
to na Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa. Frequentou, ainda, o curso de 
Design de Jóias no Instituto Brasileiro de 
Gemas e Metais Preciosos e o curso de 
Joalharia Contemporânea - Escola Con-
tacto Directo, Lisboa.
Participou, também, em dois workshop: 
“Arquitecturas de Lisboa” com Gianpaolo 
Babetto e “Alternativas em Joalharia” com 
Bruce Metcalf, na Escola Contacto Direc-
to, em Lisboa.
Já realizou duas exposições de Joalharia. 
A primeira em 1992, no Centro de Artes 
de São João da Madeira, concelho de 
Santa Maria da Feira, e foi subordinada ao 
tema “Prata Lusa”e, mais recentemente, 
em 2007, uma Exposição de Joalharia de 
Autor na Para Isso Jóia Café, em Lisboa.
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APCOR estabelece protocolo 
com Lasvin
A APCOR acolheu nas suas instalações, des-
de o final do ano passado, a Liga dos Amigos 
da Saúde, Vinho e Nutrição (Lasvin). Este foi 
mais um passo que a APCOR deu no sentido 
de estreitar relações com o sector vitivinícola, 
desta vez na sua vertente científica e cultural, 
podendo deste modo desenvolver iniciativas 
de cooperação e parceria com uma associação 
que engloba o Vinho, a Saúde e a Nutrição. 
Os objectivos da Lasvin passam por promover 
e divulgar a investigação científica sobre a cons-
tituição bioquímica do vinho, nomeadamente: 
sobre os efeitos benéficos dos seus elementos 
não alcoólicos e dos efeitos maléficos do álcool 
na saúde humana; debater as políticas gerais de 
saúde pública que se relacionem com o consu-
mo moderado e inteligente do vinho; criar condi-
ções para a pesquisa sobre temas que permitam 
uma melhor compreensão das relações entre o 
vinho e a saúde, considerando o álcool como 
factor limitativo da sua ingestão; promover e 
divulgar, entre o público em geral, profissionais 

da saúde, responsáveis políticos, profissionais 
vitivinícolas, enólogos, educadores, jornalistas 
e camadas jovens, todas as informações que se 
referem ao Vinho, Saúde e Nutrição; e, por últi-
mo, promover e divulgar a importância da vinha 
e do vinho na história cultural dos povos, nas 
suas ligações à Antropologia, à Arte, à Literatura, 
à Economia, à Religião, às Ciências Humanas e à 
Sociedade.
A  Lasvin foi constituída em 24 de Fevereiro 
de 1994 e surgiu da necessidade de divulgar 
os resultados dos trabalhos realizados so-
bre as consequências biológicas positivas do 
consumo moderado de vinho e as negativas 
ditadas pela ingestão excessiva do álcool. Esta 
perspectiva científica é completada com a pu-
blicação de trabalhos científicos, de carácter 
socioeconómico e cultural em que o vinho 
é encarado como elemento que faz parte da 
nossa História, da nossa Sociedade, dos nossos 
Costumes e da nossa Cultura. De entre as ac-
tividades desenvolvidas destaca-se a elabora-

ção de artigos divulgados em inúmeros meios, 
de brochuras informativas, como é o caso da 
publicação “Esteja preparado para falar sobre 
álcool com os seus filhos”, de boletins infor-
mativos e, ainda, de um Web-site acessível em 
www.esb.ucp.pt/lasvin/ (que está já em fase de 
remodelação de imagem e de actualização de 
conteúdos e que ficará brevemente acessível 
em www.lasvin.pt).
A Liga dos Amigos da Saúde, Vinho e Nutrição 
é membro efectivo do Instituto Europeu Vinho 
e Saúde das Regiões Vitícolas (IEVSRV), fazen-
do parte do seu Colégio Científico e Técnico, e 
tem, actualmente, cerca de 400 associados. 
A Lasvin colabora, ainda, com um conjunto 
de entidades como a ViniPortugal, o Instituto 
do Vinho do Douro e do Porto, a Universidade 
Católica – Escola Superior de Biotecnologia e 
o Instituto Superior Politécnico de Gaia (ISP-
GAYA), no sentido de desenvolver actividades 
de informação e divulgação sobre o vinho e os 
seus benefícios para a Saúde. 

Os objectivos da Lasvin 
passam por promover e 
divulgar a investigação 
científica sobre a 
constituição bioquímica 
do vinho.
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Essência do Vinho encheu 
o Palácio da Bolsa

Num ambiente acolhedor, os corredores do 
emblemático monumento da cidade do Por-
to encheram-se de visitantes que, de copo na 
mão e ao som de música relaxante, degusta-
ram as mais recentes novidades do mundo vi-
nícola, assim como trocaram impressões com 
os produtores presentes. Foram mais de 300 os 
produtores nacionais e estrangeiros que esti-
veram presentes e mais de 2500 os vinhos em 
prova.
Para além das mostras nos corredores, a Essên-
cia do Vinho 2008 contou com mais de 50 ac-
ções paralelas:  provas comentadas; conversas 
sobre o vinho, conheça o enólogo; prazeres 
– dedicado ao mundo do whisky e do cham-
panhe - ; área dos vencedores - a revista BLUE 
WINE apresentou os vinhos melhores classi-
ficados de 2007 -; Wine Games - através dos 
jogos sensoriais os consumidores puderam 
descobrir as castas e sintir os aromas e sabores 
das vinhos portuguesas, num espaço prepara-
do pela ViniPortugal -; Vinoterapia; Gourmets à 
solta – vendedores volantes de iguarias -, Wine 
Lifestyle  espaço onde os consumidores prova-
ram uma vasta gama de vinhos associados a 
temas diversos como: Noites em casa, Noites 
fora, Jantares especiais, Celebrações; e, ainda, 
exposições sobre as diversas facetas do vinho 
apresentadas na pintura, joalharias e fotografia, 
através da expressão artística de nomes con-
ceituados.
Nos restaurantes associados ao evento, foi, 
ainda, servido vinho a copo, possibilitando 
aos consumidores a hipótese de seleccionar as 
provas que desejavam fazer. 

Gourmet associado ao vinho

No Mercado Ferreira Borges, o gourmet as-
sociou-se ao vinho pelo segundo ano conse-
cutivo. O Essência do Gourmet proporcionou 
todas as orientações para relacionar o vinho e 
a alimentação pela mão dos melhores chefes, 
nacionais e estrangeiros.
Demonstrações ao vivo, “show cooking’s” com 
reconhecidos chefes, as novas tendências gas-
tronómicas, expositores “gourmet”, ligações 
entre vinhos e alimentos, inúmeras degusta-

ções – foram algumas das muitas das activida-
des que o público pode apreciar.
 
Vinho e Comida Portuguesa 
em livro internacional

Durante o evento foi também apresentado 
o livro  “The Wine and Food Lover’s Guide to 
Portugal” da autoria de Charles Metcalfe e Ka-
thryn Mcwhirter. É um livro com 446 páginas 
sobre alimentação e vinhos portugueses, as-
sim como ajuda os interessados a descobrir os 
recantos mais pitorescos de Portugal. A obra 
repassa os melhores restaurantes, a melhor co-
mida típica portuguesa, os melhores lugares para 
visitar desde catedrais a museus, da natureza às 
grandes cidades, indicando os vinhos da região e 
as adegas onde se podem encontrar. 

Charles Metcalfe e Kathryn McWhirter escreve-
ram o seu primeiro livro sobre os vinhos portu-
gueses resultado de uma pesquisa de cerca de 
20 anos. Charles é um crítico de vinhos inglês, 
conhecido pelo seu programa na televisão bri-
tânica IVT. É co-fundador da revista WINE Inter-
national Magazine e chairman do International 
WINE Challenge, uma das maiores competi-
ções de vinhos mundiais. 
Kathryn McWhirter é colaboradora da Inde-
pendent on Sunday e escreve sobre gastrono-
mia e vinho. É autora da obra “Which?” – Guia 
de vinhos e de Bares da Associação de Consu-
midores -, e escreve para o guia “Good Food 
Guide”. Juntamente com Charles Metcalfe es-
creveram livros sobre vinho e comida para os 
supermercados Sainsbury’s, Tesco e Marks & 
Spencer.

O evento Essência do Vinho – Porto 2008, que já vai na 5ª Edição, voltou a reunir no Palácio da Bolsa, produtores, 
especialistas em vinho e simples curiosos que visitaram o Palácio da Bolsa, de 06 a 09 de Março, para experi-
mentar e saborear vinhos de todo o mundo.

Corredores do Palácio encheram-se de produtores de vinho e visitantes
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Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. 
Temas como os acessórios e roupa de cortiça, a Feicor e Feira de Negócios e no-
tícias com dados sobre empresas são alguns dos temas abordados nos principais 
jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação 
sobre a cortiça.

Recortes de Imprensa
Clientes de restaurantes portugueses recusam 
beber vinho vedado com outros vedantes que não 
rolha de cortiça. Este facto é divulgado numa repor-
tagem do jornal Sol que recolheu testemunhos de 
proprietários da restauração lisboeta. “Os clientes 
dizem que não se admite, num país que é o maior 
produtor mundial de cortiça, que as garrafas sejam 
apresentadas assim à mesa”, refere uma proprietá-
ria que não se identificou. Este facto levou a que o 
restaurante retirasse da sua carta de vinhos nomes 
como Quinta do Côtto (tinto) e Paço de Teixeiró 
(branco). No mesmo artigo pode ler-se que uma em-
presa alemã recusou o carregamento de 4 mil caixas 
de um Pinot proveniente da Nova Zelândia porque o 
nível de cobre no vinho era muito superior ao que é 
permitido na União Europeia.
In Sol, 12 Janeiro 2008

Dos resíduos da cortiça nasce um novo material. 
Um grupo de investigadores 3Bs (Biomateriais, Bio-
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degradáveis e Biométricos) da Universidade do 
Minho desenvolveu novos produtos com base 
no aproveitamento e valorização de resíduos 
de cortiça, como o pó de cortiça. A combina-
ção desta matéria-prima com outros plásticos 
apresenta um vasto leque de novas aplicações. 
Esta investigação proporcionou ao grupo o pré-
mio inovação BES na categoria Fileira Florestal. 
Com o valor do prémio, os investigadores pre-
tendem deitar mãos à obra e descobrir novas 
aplicações.
In Diário Económico, 21 Janeiro 2008

Maria João Portugal, uma jovem designer por-
tuguesa de 23 anos, desenhou a casa de banho 
do futuro. Este projecto foi reconhecido em Es-
panha com o prémio do Concurso Internacio-
nal de Desenho Industrial e Inovação. A casa de 
banho tem 2 metros quadrados e foi concebida 
tendo em conta preocupações ambientais. Para 

além de não haver banheira nem bidé, o chuveiro 
está escondido no lavatório e os jactos de água pro-
porcionam banhos curtos. A cobertura da casa de ba-
nho é toda em cortiça. A designer afirma que traba-
lhar com este material foi muito gratificante pela sua 
textura e identificação a Portugal.
In 24Horas, 27 Fevereiro 2008

Azeite mais cortiça dá origem ao Processo de Va-
lorização dos Resíduos e Efluentes da Produção de 
Azeite. Esta investigação foi desenvolvida por João 
Claro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro e consiste em misturar os resíduos do azeite com 
o pó da cortiça, originando uma pasta que pode ser 
comercializada e é altamente calorífica. O investigador 
explica que a biomassa se assemelha a pedaços de car-
vão e pode ser usada para a combustão das caldeiras, 
com a diferença de que tem um poder energético 20 
por cento superior aos materiais actualmente usados 
e permite o aproveitamento de resíduos, melhorando 
o ambiente.
In Expresso, 08 Março 2008

A cadeia de televisão ABCNews publicou no 
seu Web-site uma reportagem sobre o barco de 
rolhas de cortiça construído por John Pollack. 
Este americano recolheu 160 mil rolhas e, com 

[ ]

No primeiro trimestre de 2008, o sector da 
cortiça manteve presença assídua nos jornais 
nacionais. Neste período foram publicadas 94 
notícias na imprensa nacional. O que se traduz 
numa média de duas notícias por dia (gráfico 1). 
Relativamente às publicações onde a cortiça 
teve maior presença, o grande destaque vai 
para a categoria “outros nacionais” com 19 no-
tícias publicadas, dos quais se destaca a Vida 
Económica com seis artigos, seguido pela “ou-
tros regionais” com 13 notícias.
No que toca aos jornais de cariz nacional o Pú-
blico surge à frente com oito notícias, seguido 
pelo Diário de Noticias (seis), Diário Económico 
(cinco), Expresso e Sol com quatro notícias, res-
pectivamente. 
O Terras da Feira continua a assumir a lideran-
ça entre os jornais regionais, tendo publicado 
neste trimestre duas notícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade 
por parte da imprensa portuguesa estão rela-
cionados com as empresas de cortiça (28 por 
cento), onde se destacam informações sobre 
aquisições e fusões de empresas do sector e, 
ainda, alguma evidência para os projectos da 
APCOR (23 por cento), nomeadamente a ter-
ceira fase da Campanha Internacional da Cor-
tiça (gráfico 3). 
As notícias publicadas durante o primeiro tri-
mestre deste ano tiveram como principais fon-
tes de informação as empresas de cortiça (34 
por cento) seguida pela APCOR (19 por cento 
cada) (gráfico 4). 
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a ajuda da empresa CorkSupply, deitou mãos à 
obra para conceber um barco capaz de navegar 
em águas serenas. O barco já percorreu vários 
locais, inclusive o Douro, factos que são retrata-
dos por texto e vídeo pela cadeia de televisão. O 
sonho de uma criança tornou-se realidade, com 
a ajuda do amigo e arquitecto Garth Goldstein. 
No link pode ver, ouvir e ler todos os pormeno-
res desta aventura. 
In, http://abcnews.go.com/2020/story?id=4103 
111&page=1, 10 Janeiro 2008

Brian Croser, produtor de vinho australiano, escre-
veu um artigo sobre a sua opinião sobre vedantes. 
Neste texto pode ler-se “Tapanappa usa cortiça de 
qualidade” “Muitas garrafas de vinho que provei 
não têm a incidência de 5 por cento de TCA, como 
muitos divulgam, mas é muito inferior”. “Uso corti-
ça porque é natural, ecológica e o único vedante 
com uma longa tradição na vedação de vinhos, 
bem sucedido durante séculos.” E continua: “o meu 
sentimento é que a cortiça contribui para o enve-
lhecimento do vinho.”
In WBM, 01 Fevereiro 2008

“Cápsulas de alumínio um grande problema am-
biental na Europa” é o titulo de um artigo publicado 

no web-site da TrueWines. Nesta notícia, a publica-
ção dá conta que as atitudes dos europeus face à 
biodiversidade estão a tornar-se uma grande preo-
cupação para os produtores de vinho que rejeitaram 
as rolhas de cortiça. A importância ambiental dos 
montados de sobro, e o uso da cortiça que permi-
te a sua sustentação, torna-se um valor moral fun-
damental para a maioria dos europeus. No último 
Eurobarómetro, 93 por cento dos inquiridos reve-
lou que a preservação da biodiversidade deverá 
ser uma obrigação moral, afectando os presentes 
e a natureza. Os europeus têm consciência de que 
a sua qualidade de vida depende da preservação 
do meio-ambiente e 75 por cento acredita que a 
perda da biodiversidade pode ter consequências 
económicas negativas.
O montado de sobro está entre os habitats mais 
importantes da Europa e a sua continuidade de-
pende da viabilidade económica, que assenta na 
rolha de cortiça.
A substituição das rolhas de cortiça – que indus-
trialmente pode ter trazido para os produtores 
vantagens a nível de valores – tem o potencial de 
tornar-se o principal focus de acção dos consumi-
dores europeus na defesa pela biodiversidade.
In, www.truewines.co.nz/newsphp?nt=z2&nid
=225555#newsstart, 22 Janeiro 2008

A Associação de Produtores de Napa Valley, EUA, 
alargou o seu programa de certificação de caves 
com processos ecológicos. O programa encora-
ja e verifica as práticas amigas do ambiente e 
foi iniciado há um ano com a experiência em 
cinco caves da região. As caves certificadas fo-
ram Chateau Boswell,  Cuvaison Estate Wines, 
Cakebread Cellars, Hess Collection e Trinchero 
Family Wines. Um dos aspectos que têm em 
conta está relacionado com a reciclagem de 
rolhas de cortiça. 
In, www.decanter.com/news/178223.html, 06 
Fevereiro 2008

A rolha de cortiça natural continuará a vedar os 
vinhos de qualidade no futuro. Esta é a opinião 
de Bernd Weik, perito na área de agricultura da 
região de Rheinpfalz, na Alemanha. O enólogo 
referiu que os outros vedantes ganharam algum 
mercado, principalmente nos segmentos baixos 
e médios, mas que a indústria de cortiça está a 
trabalhar para melhorar a situação. O controlo de 
qualidade e a melhoria dos processos tem sido 
uma constante, afirma.
In, www.wein-plus.com/magazine/index.html?s 
how=fullnews&nr=4326, 21 Janeiro 2008

A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na im-
prensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa). 
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, te-
mas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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São Vicente de Alcântara, em Espanha, inau-
gurou um Museu da Cortiça com cerca de 300 
metros quadrados para demonstrar a impor-
tância desta matéria-prima para a região.
O Museu da Identidade da Cortiça é um espaço 
dedicado à conservação e difusão das formas 
de vida e sistemas de produção que caracte-
rizam e fazem parte da cultura local. A expo-
sição está dividida em dois espaços distintos: 
o primeiro permite uma primeira abordagem 
ao sector da cortiça e tudo o que o rodeia e o 
segundo é um espaço mais cultural, dedicado 
a exposições de peças de cortiça.
Nas várias salas que compõem o museu é 
possível visualizar um audiovisual sobre os di-
ferentes aspectos que estão patentes nas vá-
rias salas. O meio ambiente e as características 
ecológicas do sobreiro, assim como a sua sus-
tentabilidade e as espécies animais e vegetais 
presentes, a cortiça como produto natural de 
qualidade, a ligação entre a cortiça e a cidade, 
na sua vertente técnica, de história e na litera-
tura, são algumas das temáticas abordadas. 
No que toca ao aspecto cultural, a exposição 
assenta na cortiça no seu âmbito doméstico 
e económico, destacando-se os trabalhos re-
alizados com este material, a relação entre a 
cortiça e o vinho, e uma mostra de uma indús-
tria familiar como sinónimo da identidade da 
população são vicentina.

Museu da cortiça 
em São Vicente 
de Alcântara

Cortiça já foi usada nos filtros 
dos cigarros

A exposição assenta num produto que foi du-
rante muitos anos a especialidade da Mundet 
– o papel de cortiça. Nesta iniciativa podemos 
ficar a saber que a Mundet chegou a exportar 
anualmente cerca de 20 milhões de quilóme-
tros de papel de cortiça em bobines para filtros 
dos cigarros, o suficiente para dar 500 voltas 
ao mundo e possuiu em meados do século XX 
mais de 400 trabalhadores. As exportações do 

papel de cortiça destinavam-se, essencialmen-
te, aos EUA, Egipto, Holanda, Canadá, Alemanha 
e Grã- Bretanha. Por volta da década de 50, no 
século XX, começaram a surgir as imitações ao 
papel de cortiça para as pontas dos cigarros e 
a Mundet começou a perder o seu negócio. As 
folhas laminadas com cerca de 0,1 mm come-
çaram a procurar outras aplicações como mar-
roquinaria, artigos de escritório, vestuário, entre 
outros produtos, mas a produção durou apenas 
até 1988. Nesta exposição pretende-se a divul-
gação da história e a transmissão das memórias 
da antiga fábrica. Mais informações em www.
cm-seixal.pt/ecomuseu .

 “Cortiça ao milímetro” é o título 
da exposição que está patente no 
Ecomuseu Municipal do Seixal desde 
Fevereiro de 2008.

Cartaz da exposição do Ecomuseu
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APCOR lança filme
institucional

Percorra connosco os sobreirais, conheça as 
histórias, contacte com as técnicas de prepa-
ração e transformação da cortiça e descubra, 
pelo caminho, uma enorme paleta de sabores 
e de sensações que nunca tinha pensado ex-
perimentar.” É deste modo que a Rota da Cor-
tiça é apresentada na brochura promocional 
desta iniciativa. 
Com início no Museu de São Brás de Alportel, 
no Algarve, a rota toma rumo em direcção ao 
centro da vila. Daqui, o caminho leva-nos à 
Serra do Caldeirão ao encontro do montado 
de sobro, da cortiça e das espécies animais e 
vegetais que vivem neste habitat único. Pelo 
caminho percorre-se aldeias e sítios pitorescos 
na região do Barrocal, com iguarias típicas da 
região à mistura, assim como se assegura a pas-

A Rota da Cortiça leva-o a 
descobrir os mistérios da 
relação ancestral entre o 
Homem e o Sobreiro. 

Rota da Cortiça 
disponível no Verão

A APCOR lançou um Filme Institucional sobre 
a Fileira da Cortiça. Em quatro capítulos temá-
ticos é objectivo da APCOR promover o sector; 
apresenta-lo enquanto fileira, integrando o 
estádio produção e transformação; e chamar a 
atenção para as diversas dimensões do sector 
como sendo: económica, social e ambiental.
Os capítulos temáticos, que rondam os 60 
minutos, passam por: a riqueza do montado 
de sobro; a arte de descortiçar; a indústria ao 
serviço da inovação e da qualidade; e os pro-
dutos e sua utilização. Ainda é possível em dez 
minutos visualizar um resumo das temáticas 
abordadas.
A destacar que o filme está disponível em 
versão Portuguesa e Inglesa e é gratuito para 
todos os associados da APCOR que queiram le-
vantar a sua cópia nos serviços da associação.

sagem por algumas fábricas de produção de 
rolhas de cortiça à moda antiga e em contraste 
fábricas modernas e com alta-tecnologia. Não 
podia faltar o acesso ao artesanato em cortiça 
e para os mais curiosos irá estar disponível um 
Centro de Recursos, com informação e deba-
tes sobre o tema. 
O percurso será, no entanto, adequado ao tipo 
de público que procurará a rota, por exemplo 
para um grupo de jovens será criado um per-
curso diferente de um grupo de seniores ou de 
uma família.
A apresentação oficial da Rota da Cortiça vai 
decorrer na Feira da Serra de São Brás de Al-
portel de 27 a 29 de Julho de 2008, sendo que 
de momento é possível aceder ao site www.
rotadacortica.pt e descarregar a brochura ex-

plicativa em quatro línguas: português, espa-
nhol, inglês e alemão.
O projecto Rota da Cortiça está a ser promovi-
da pela Associação Rota da Cortiça e é impul-
sionado pela Câmara de São Brás em parceria 
com a Associação de Industriais e Exportadores 
de Cortiça, a Associação de Produtores Flores-
tais da Serra do Caldeirão, a In Loco, a Associa-
ção de Agricultores do Algarve e a Santa Casa 
da Misericórdia de São Brás de Alportel.

O filme teve a colaboração de empresas de 
cortiça que disponibilizaram as suas instala-
ções e colaboradores para as filmagens como: 
Amorim Florestal, Amorim & Irmãos, Cork Sup-
ply, Granorte, RelavasII e Subercentro; e, ainda, 
do produtor florestal Almeida Garrett e a sua 
equipa de trabalho, Domingos Patacho, da 
Quercus, José Nogueira, da Niepoort Vinhos 
S.A., Ana Mestre, da SUSDesign, a estilista Clau-
dia Sousa e a Biblioteca Municipal de Santa 
Maria da Feira.
O filme foi financiado pelo projecto Floresta, 
desenvolvido em parceria com a Associação 
de Empresários de Cortiça de São Vicente de 
Alcântara (Asecor), em Espanha, financiado no 
âmbito das medidas transfronteiriças Interreg 
III, e teve como parceiro a Câmara Municipal 
de Ponte de Sôr.

Filme APCOR disponível em 
português e inglês
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Novas patentes 
para a cortiça
A Unidade de Tecnologia da Cortiça, do Ins-
tituto Nacional de Engenharia e Tecnologia 
Industrial (INETI), no seguimento do seu tra-
balho apresentou dois novos pedidos de pa-
tentes: processo para a diminuição da massa 
de componentes de volantes de badmington 
e produtos obtidos; e tintas com incorporação 
de partículas de cortiça para melhor compor-
tamento térmico e acústico. 
A primeira, Patente Portuguesa com o Nº 
103887, refere-se a um processo para a dimi-
nuição da massa do componente base dos 
volantes de badmington, através de um trata-
mento em que é provocada uma expansão do 
material que o constitui, e posterior desbaste 
com a correspondente perda de peso da peça 
relativamente a material não tratado, de modo 
a poder utilizar-se material de partida com 
maior massa volúmica, alargando as possibili-
dades de utilização de matéria-prima e obten-
do-se a uma peça com o peso especificado. O 
processo baseia-se na sujeição do material à 
acção de microondas com uma determinada 
intensidade e durante um período de tempo 
necessário à expansão do material sem altera-
ção da sua estrutura.
Já a segunda, Nº 103895, tem que ver com no-
vas tintas com incorporação de partículas de 
cortiça de modo a obter-se um melhor com-
portamento destas a nível do isolamento tér-

mico e da absorção acústica. Estas tintas são 
obtidas por mistura de tintas correntes para in-
teriores e exteriores de edifícios com partículas 
de cortiça com diferentes granulometrias e em 
diferentes proporções. As tintas com cortiça 
apresentam uma menor condutividade tér-
mica e uma maior absorção acústica, condu-
zindo a um melhor comportamento térmico 
e acústico quando comparadas com as tintas 
correntes, contribuindo para uma melhor ha-
bitabilidade.

O American Biographical Institute, mais es-
pecificamente do Comité Internacional de 
Investigação, elegeu Luís Gil, investigador do 
Instituto Nacional de Engenharia Industrial 
como “O Homem do ano da Ciência em 2008”. 
De destacar que este instituto já há mais de 
40 anos que recolhe informação sobre figuras 
ligadas à ciência e tem em sua posse mais de 
um milhão de biografias de ilustres em diver-
sas áreas. Luís Gil é reconhecido pela sua in-
vestigação na área das diversas aplicações da 
cortiça tendo, inclusive, publicado vários livros 
sobre esta temática.

Investigação em 
cortiça reconhecida 
mundialmente
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“Fazer bem desde o início 
é o nosso lema”
Fundada em 1975, a Sedacor nasceu pelas 
mãos de cinco sócios fundadores (Carlos 
Alberto Sá, Carlos Alberto Silva, Isolino Sá, 
Joaquim Sá e Jorge Sá) que se mantém até 
hoje na Direcção da empresa. Com cerca 
de 20 trabalhadores, a empresa instalou-se 
na Avendida Monte de Cima, em Paços de 
Brandão, local onde se mantém até aos nos-
sos dias, embora se tenha expandido para os 
terrenos exíguos.

A Sedacor apostou, essencialmente, em pro-
dutos de cortiça destinados à indústria viníco-
la, como as rolhas técnicas, produtos de de-
coração (gifts) e revestimentos e pavimentos, 
tendo, há 33 anos o mercado Europeu, EUA e 
Canadá como principais alvos de exportação.
A Sedacor Lda pertence ao Grupo J.P.S.Cork 
Group. Formado em 1993, o grupo teve 
como objectivo unificar as estratégias de 
desenvolvimento das empresas do grupo, 
permitindo a especialização produtiva de 
cada uma.
“Quem conheceu a Sedacor há 30 anos, reco-
nhece-lhe um dinamismo singular e uma vita-
lidade própria”, refere o presidente do J.P.S.Cork 
Group, Jorge Sá. E continua: “ao longo dos 
tempos tem mostrado um forte crescimento a 
todos os níveis, graças aos seus crescentes de-
safios e estratégias de resposta à evolução da 
procura quer nacional, quer a nível de outros 
mercados.”
O empresário assinala, ainda, que “a Sedacor 
está no mercado com uma variedade e diver-
sidade de produtos, tendo sempre como pen-
samento a inovação e como lema “fazer bem 
desde o início”. Para isso, “foram necessários 
investimentos significativos o que nos permi-
tiu concretizar objectivos e arquitectar outros, 
com vista à melhoria contínua dos nossos pro-
dutos”, explica.
Actualmente, a Sedacor disponibiliza uma vas-
ta gama de produtos de cortiça, quer para a in-
dústria vinícola (rolhas de cortiça aglomerada, 
rolhas técnicas e rolhas de champanhe), quer 
para a indústria automóvel, calçado, constru-
ção civil e outras, contando com cerca de 80 
trabalhadores, um volume de negócios de 15 

Jorge Sá, presidente do J.P.S.Cork Group

milhões/ano e uma cobertura de mercados 
que chega aos cinco continentes.
Em 2000, foi criada uma nova unidade, a Seda-
cor II, devido à necessidade de dar seguimento 
à estratégia de diversificação de produtos para 
a produção de blocos e folhas de aglomerado 
de cortiça. Uma ano depois, surge a Sedacor III 
dando continuidade ao objectivo da integra-
ção vertical do grupo e de forma a controlar 
todo o processo produtivo. Esta unidade, voca-
cionada para a preparação da matéria-prima, 
está situada no “coração” da floresta portugue-
sa de cortiça, em Ponte de Sôr. 
“A construção desta nova unidade deu-nos a 
possibilidade de lançar novos produtos para o 
mercado da construção civil, como sejam: pla-
cas de isolamento térmico e acústico  e folhas 
de aglomerado de cortiça de alta densidade 
para aplicação em revestimentos de piso”, ex-
plica Jorge Sá.

Novos projectos e aposta na 
qualidade

Em 2006, a Sedacor abraçou um novo projecto, 
acompanhando as evoluções tecnológicas, com 
o objectivo de aumentar a produção de corpos de 
aglomerado para o fabrico de rolhas técnicas e de 
champanhe e melhorar a performance das rolhas 
fabricadas. “O nosso departamento de I&D está 
dotado dos mais avançados meios tecnológicos 
(qualidade é para nós um factor primordial de su-
cesso) e recursos humanos qualificados e motiva-
dos”, comenta o empresário. E continua: “o nosso 
objectivo é melhorar permanentemente os pro-
dutos que fabricamos com vista à satisfação das 
necessidades e expectativas dos nossos clientes.” 

A empresa Sedacor é certificada pelo Código 
Internacional das Práticas Rolheiras desde 
Dezembro de 2000 e o Departamento da 
Qualidade e respectivo laboratório central, 
localizado noutra empresa do grupo, a Jorge 
Pinto de Sá, Lda, pela norma ISO 9001:2000 
quer pelo CIPR.

APCOR como entidade 
promotora da cortiça

Jorge Sá aponta várias razões para ser associa-
do da APCOR “além das vantagens associativas 
gerais e comuns a outros sectores de activi-
dade, existe a vantagem de discutir ideias e 
opiniões entre pessoas e entidades do sector, 
implementar medidas e contactos em prol do 
sector, desenvolver e descobrir novos merca-
dos, dar apoio às várias questões e necessida-
des dos associados.”
E continua: “a APCOR efectua de forma inte-
grada um trabalho de promoção e valorização 
da indústria portuguesa de cortiça em todo o 
mundo. Como exemplo, e de forma a comba-
ter a agressiva entrada dos vedantes alternati-
vos na indústria vinícola, temos a Campanha 
Internacional da Cortiça. Este projecto permitiu 
ganhar, do ponto vista racional e emocional, o 
apoio da indústria vinícola, consumidores, re-
talhistas e líderes de opinião; posicionar a rolha 
de cortiça como vedante por excelência; tra-
var a penetração dos vedantes alternativos; e 
controlar e ganhar um debate imposto pelos 
vedantes alternativos e que tinha deslocado a 
questão central do vedante para a questão da 
contaminação.”

ASSOCIADOS

Sedacor tem um volume de negócios de 15 milhões/ano
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“Barca Velha ousa desafiar 
o tempo”

Foi no Douro que se estreou e é no Douro que volta a apostar, ao lançar-se num ambicioso projecto 
vitivinícola, e depois de ter assinado as últimas colheitas do mais célebre tinto português - o Barca 
Velha, o único vinho que ousa desafiar o tempo. Um vinho que evolui com a ajuda de uma rolha de 
cortiça natural.

Passam alguns minutos das 11 horas da ma-
nhã e José Maria Soares Franco lança um olhar 
apressado para o relógio. A sua figura aprumada 
recorta-se contra a imensa janela escancarada 
sobre o rio Douro e o casario portuense. Uma 
luz tranquila de Outono inunda a sala de pro-
vas da A.A. Ferreira, em Gaia, onde as paredes 
revestidas a relíquias de outros tempos, garra-
fas de rótulos empoeirados e nomes famosos, 

José Maria Soares Franco, enólogo

atestam os bons pergaminhos da empresa na 
arte de fazer vinho ou, melhor dizendo, gran-
des vinhos. “Afinal, ainda temos tempo”, excla-
ma. E explica: “É que todos os dias,  às 11:30 
tenho a minha hora de prova.”
Aos 52 anos de idade e depois de 28 vindi-
mas no Douro, “uma paixão” que assume com 
orgulho, o enólogo José Maria Soares Franco 
assinou um dos acontecimentos vínicos do 

ano, o lançamento de mais um Barca Velha, 
um vinho quase mítico e, sem dúvida, o mais 
célebre tinto português, já que são necessá-
rios, no mínimo, seis anos de envelhecimento 
em garrafa e uma qualidade excepcional para 
que uma colheita mereça esta denominação. 
O ano passado, em 2006, foi lançada a de 1999, 
que o millieu provou e aprovou, uma produ-
ção de pouco mais de 30 mil garrafas rapida-

ENTREVISTA

Soares Franco fala do Barca Velha e da rolha de cortiça
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mente absorvida pelo mercado. Mas este ano, 
a sua vigésima nona vindima será diferente. 
Também no seu bem amado Douro, embora, 
desta vez, com a primeira colheita de um novo 
desafio; a realização de um projecto próprio, o 
sonho de qualquer enólogo. Depois de vários 
anos de “grande realização pessoal” passados 
na Sogrape, José Maria Soares Franco juntou 
a sua experiência à de João Portugal Ramos, 
enólogo reputado e um dos principais respon-
sáveis pela enorme evolução qualitativa sofri-
da pelos vinhos do Alentejo. Sendo o accio-
nista maioritário da Gestvinus (a holding que 
engloba as empresas J.Portugal Ramos Vinhos, 
a J. Portugal Ramos Sociedade Agrícola, Falua 
e Consulvinus), faltava-lhe no seu portefólio a 
riqueza inconfundível dos vinhos do Douro, a 
mais conhecida região portuguesa e uma refe-
rência incontornável tanto no mercado nacio-
nal como internacional. A entrada de Soares 
Franco para o capital da holding veio suprir 
esta lacuna e, muito embora, ainda estejam à 
procura de terrenos no Cima Corgo e Douro 
Superior para o plantio de vinhas próprias, a 
vindima de 2007 já está assegurada através do 
arrendamento de adegas e da compra de uvas 
seleccionadas. Dez milhões de euros é o inves-
timento previsto para os primeiros cinco anos 
deste ambicioso projecto e que, segundo So-
ares Franco, prevê lançar para o mercado “no 
mínimo, três tintos, um branco e dois Portos 
mais vocacionados para as categorias espe-
ciais”. As tradicionais castas durienses continu-
am a ser a grande aposta - Touriga Nacional, 
Touriga Franca, Sousão e Tinta Francisca (para 
os tintos) e Viosinho, Arinto e Verdelho (para 
os brancos) – e a produção de um vinho Pre-
mium é já uma certeza. 

Azeitão despertou o seu 
interesse pelo vinho

Natural de Lisboa, embora oriundo de uma 
família com raízes alentejanas, foi em Azeitão, 
nas caves da empresa José Maria da Fonseca 
que, recorda, se apercebeu “da magia e dos 
mistérios que adivinhava existirem numa gar-
rafa de vinho”. 
“O meu pai era não só primo direito como 
médico de família dos quatro irmãos Soa-
res Franco, os proprietários da empresa, e 
mantinha com o seu líder, António Porto 
Soares Franco, uma relação de particular 
amizade; foi ao acompanhá-lo nas suas 
visitas profissionais que tomei conheci-
mento com o mundo dos vinhos”. O gos-
to pela terra e pela natureza levaram-no a 
optar por uma licenciatura em Agronomia 
(1972/1977) e a memória desses tempos, 
por um estágio na Estação Vitivinícola Na-
cional (1978), em Dois Portos, numa épo-
ca em que não existiam enólogos mas 
sim provadores. Era o caso de Fernando 
Nicolau de Almeida, o célebre criador do 
primeiro Barca Velha, em 1952, e figura 
emblemática da A.A. Ferreira, onde Soares 
Franco ingressa em 1979, após uns breves 
meses de estágio no Instituto dos Vinhos 
da Madeira. “Tive o privilégio de trabalhar 
com o Fernando Nicolau de Almeida até 
1987, ano em que se reformou e eu as-
sumi a responsabilidade da direcção de 
Enologia”. Em finais desse mesmo ano, a 
empresa é comprada pelo Grupo Sogrape, 
actualmente líder nacional do sector e de-
tentor de um vasto portefólio de marcas. 
José Maria Soares Franco passa também a 
ser o responsável pelo projecto Carvalhais, 
que procurava reestruturar e dar uma nova 
imagem aos vinhos do Dão. “Mas, quando 
a Sogrape opta por concentrar ainda mais 
o seu esforço de aquisição e produção no 
Douro com a compra da Offley em 1996, e 
da Sandeman em 2003, o volume de vinho 
do Douro e Porto passou a ser de tal ordem, 
que deixou de ser possível ficar com as duas 
regiões e passei a ficar responsável apenas 
pelo Douro.” Além de ter participado na ela-
boração dos Barca Velha de 1981, 1982, 1983 
e 1985 e de ter sido o responsável directo 
pelas colheitas de 1991 e 1995, estiveram 
sempre sob a sua alçada todos os vinhos do 
Douro onde se incluíam os vinhos do Porto 
das três marcas – Ferreira, Sandeman, Offley 
–, o brandy Constantino, vinhos verdes e 
do Douro, brancos e tintos da Casa Ferreiri-
nha, como os topo de gama Quinta da Leda, 
Callabriga, Reserva Especial, entre outros.

Barca Velha e a rolha de 
cortiça

Embora já totalmente devotado ao seu novo 
projecto, o enólogo recorda as idiossin-
crasias do vinho que o celebrizou: “O Barca 
Velha foi criado à imagem e semelhança do 
Porto Ferreira Vintage, o meu outro vinho 
de eleição, cumprindo-se assim o sonho do 
Nicolau de Almeida de criar um tinto que 
se assemelhasse em tudo ao que este Vin-
tage tem de melhor; ser engarrafado novo, 
jovem, corpulento, robusto e sem tratamen-
tos, preparado para evoluir bem na garrafa e 
atingir o auge com o tempo e com a idade, 
mostrando o que o vinho pode ter de me-
lhor que é a sua complexidade”. E prossegue, 
convicto: “O Barca Velha é o único vinho que 
ousa desafiar o tempo. Todos os outros vi-
nhos, mesmos os actuais grandes tintos do 
Douro, são comercializados muito jovens, 
com apenas dois ou três anos. Por isso, quan-
do me perguntam porque é que levava tanto 
tempo a declarar um Barca Velha, respondo 
sempre que, se eu precisava de muito tempo 
para ter certezas, também o vinho precisa de 
tempo para se revelar.” 
Tempo, mas não só. Necessita também de 
vários elementos, todos eles cuidadosamente 
estudados até ao mais ínfimo pormenor, para 
que o processo se desenrole na perfeição; a 
garrafa mais adequada, as condições essen-
ciais de armazenamento e, claro está, uma 
rolha de cortiça natural, a melhor do merca-
do. Engarrafado aos 20 meses, o vinho é pro-
vado regularmente durante seis a oito anos 
e só as colheitas que atingem a qualidade 
excepcional é que recebem a designação de 
Barca Velha. Caso contrário, serão Colheita ou 
Reserva Especial. “É durante este longo perí-
odo de maturação em garrafa, enquanto se 
esperava que o vinho evoluísse e ganhasse 
essa complexidade excepcional, que o papel 
da rolha ganha preponderância, revelando-se 
extraordinariamente importante,” defende. 
“Aí, a influência da rolha, desde que seja boa 
e esteja isenta de aromas defeituosos (vulgo 
TCA, o composto Tricloroanisol), é muito po-
sitiva, pois pequenas diferenças na sua qua-
lidade dão origem a pequenas diferenças na 
qualidade final do vinho e nós sentimo-lo, 
sobretudo na intensidade dos aromas.” E con-
clui, explicando ainda que “o Barca Velha, à 
semelhança de um Vintage, é um vinho que 
beneficia de uma maturação em garrafa favo-
recida pela vedação com uma rolha de corti-
ça natural de qualidade.” 

Nota: Entrevista realizada em 2007

“Quando me 
perguntam porque 
é que levava tanto 
tempo a declarar 
um Barca Velha, 
respondo sempre 
que, se eu precisava 
de muito tempo para 
ter certezas, também 
o vinho precisa 
de tempo para se 
revelar.” 
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

CorkAcção

•  Conclusão dos trabalhos de investigação pelas entidades, Biocant (Portugal) e Laboratoires Excell 
(França).

•  Lançamento do manual Operacional do Programa CorkAcção e do livro “Contaminação do vinho 
por haloanisóis: desenvolvimento de estratégias biotecnológicas para prevenir a contaminação de 
rolhas de cortiça por cloroanisóis”, realizado pelo Inbiotec – instituto espanhol de investigação.

•  Divulgação dos resultados.

POS - C
•  Implementação de software de Gestão Documental e Gestão de Contactos.

•  Preparação da área reservada aos Associados.

•  Lançamento da área reservada aos 
Associados.

Campanha 
Internacional  
da Cortiça

•  Preparação da acção Weinbörse, na Alemanha.

•  Preparação da acção de promoção no camião pedagógico para crianças, do supermercado 
Kaufland, na Alemanha.

•  Acção de promoção da cortiça no local de venda em quatro supermercados da Kaufland.

•  Distribuição do folheto da NABU, associação ambientalista alemã.

•  Identificação do porta-voz da cortiça em França.

•  Lançamento do site para promoção da cortiça.

•  Preparação do site www.realcork.org para versão em francês.

•  Preparação da Campanha Publicitária em França.

•  Participação na feira Weinbörse, na Alemanha.

•  Acção de promoção no camião pedagógico 
para crianças, do supermercado Kaufland, na 
Alemanha, e nas escolas.

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

•  Lançamento da Campanha Publicitária, na 
França.

•  Elaboração do relatório do projecto.

•  Encerramento projecto.

Fileira dos Materiais  
de Construção

•  Preparação da acção feira Mosbuild, em Moscovo.

•  Aprovação de candidatura no âmbito do QREN.

•  Realização da Feira Mosbuild, em Moscovo.

Sistema de Gestão  
da Qualidade

•  Inserção de toda a documentação na aplicação informática de gestão documental.

•  Elaboração do Manual da Qualidade.

•  Identificação da entidade certificadora para pedir processo.

•  Continuação dos trabalhos.

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

•  Continuação dos trabalhos.
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Notícias APCOR 
- oito anos em revista

Notícias APCOR 
– oito anos ao serviço 
da cortiça.

O jornal Notícias APCOR foi criado em 2000. Durante oito anos sofreu três transformações ao nível da imagem (incluindo a 
actual) e uma reformulação de conteúdos e de temáticas. Começou por ser um folhetim com quatro páginas em formato 
A4, evolui para 20 páginas num formato quase A3 e agora transforma-se num misto entre revista e jornal. O Noticias APCOR 
pretende servir cada vez mais e melhor os seus leitores e este tem sido o móbil de todas as suas transformações.

Nº1, Janeiro 2000

Nº20, Janeiro / Fevereiro 2002

Nº36, Julho / Agosto / Setembro 2004

Nº10, Janeiro 2001

Nº25, Setembro 2002

Nº42, Janeiro / Fevereiro / Março 2006

Nº15, Junho 2001

Nº31, Julho / Agosto 2003

Nº49, Outubro / Novembro / Dezembro 2007
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