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Sobreiro é a espécie
dominante em Portugal
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Consumo de vinho
está a
aumentar

Centro Novas
Oportunidades
certificou 152 adultos

Americanos
preferem as rolhas
de cortiça

Um estudo realizado pelo International Wine and Spirit Record
(IWSR) e encomendado pela Vin
Expo revela que o consumo mundi
al de vinho está a aumentar mais de
266 milhões de garrafas ao ano. Em
2010, os EUA serão o maior país
consumidor de vinho, ultrapassan
do a Itália e a França, consumindo
cerca de 766 milhões de galões (3,8
mil milhões de garrafas), e pas
sarão, também, a ser o segundo
maior importador de vinho.

O Centro Novas Oportunidades do
Cincork, que entrou em funciona
mento em Setembro de 2006, certifi
cou 152 adultos, envolvendo 283 em
processo num total de 706 inscrições.
Cerca de 40 por cento dos adultos em
processo de Reconhecimento, Valida
ção e Certificação de Competências
foram encaminhados para forma
ção complementar a par de outras
soluções formativas, de forma a adqui
rirem as competências em falta.

A rolha de cortiça é o vedante de
eleição dos consumidores america
nos para todas as ocasiões e para os
que compram, frequentemente, vin
ho acima dos 15 dólares (11,5 euros),
a cortiça é o factor mais importante
na sua decisão de compra. Estas
foram as conclusões de um estudo
realizado aos consumidores de vários
países e apresentado no Simpósio de
Sacramento (EUA) - 2007 Unified
Wine & Grape Symposium.
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artigo de opinião

S

e desejar res
ponder à pergunta
“porquê escolher
rolhas de cortiça para
engarrafar vinhos?” diversas razões podem ser
dadas. Embora estas
razões devam ser con
sideradas como um todo,
cada uma delas é indivi
dualmente válida, mas é
a combinação de todos os
aspectos positivos num
único tipo de vedante que
o torna único e faz dele a
melhor escolha.
Estas razões são:
- desempenho técnico,
que foi provado ao longo
de séculos e que se man
tém mesmo com a exis
tência de novos produtos
no mercado;
- credibilidade no curto
e longo prazo; há alguns
exemplos de vinhos en
garrafados com cortiça
há décadas ou mesmo
séculos que preservam
as suas características;
quase todos os vinhos
anteriores a 1990 usam a
cortiça;
- força de extracção apro
priada; a elasticidade da
cortiça permite uma re
lação adequada entre o
gargalo e a rolha e uma
lubrificação apropriada
permite uma fácil ex
tracção, assegurando uma
boa vedação; adicional
mente, há a possibilidade
de reintrodução na gar
rafa no caso do vinho não
ser totalmente consumido;
- preferência dos consu
midores, dos produtores
e dos distribuidores do
vinho; embora haja ou
tros produtos novos no
mercado, todos os estu
dos mostram que as ro
lhas de cortiça são o ve
dante de eleição e que os
consumidores associam
uma rolha de cortiça a
um vinho de qualidade;
- evolução/envelhecimento
do vinho engarrafado; es
tudos recentes mostram
que a cortiça interage com

Porquê escolher rolhas
de cortiça?
o vinho de uma forma
similar à da madeira; além
de uma interacção organo
léptica positiva, são for
mados compostos benéfi
cos à saúde humana;
- sustentabilidade dos re
cursos naturais; os mon
tados de sobro são um
dos sistemas mais susten
táveis; são o habitat de di
versas espécies em perigo
e representam um alto
nível de biodiversidade;
o descortiçamento é um
processo amigo do ambiente, porque não há aba
te das árvores; a cortiça é
extraída periodicamente e
auto regenera-se;
- boa relação qualidade/
preço; há diversas classes

sector da cortiça é muito
importante nas econo
mias da Europa do Sul
e do Norte de África; re
duzir o valor económico
da exploração da cortiça
pode desequilibrar este
sistema baseado no binó
mio homem-natureza.

e tipos de rolhas de cor
tiça, apropriadas para
cada tipo de garrafa e
cada tipo de vinho;
- velocidade elevada de
engarrafamento; com ro
lhas da cortiça pode-se
engarrafar até 20.000
garrafas/hora;
- reciclável; as rolhas da
cortiça são completa
mente recicláveis e di
versos produtos podem
ser fabricados a partir de
rolhas de cortiça usadas
(por exemplo memo
boards, revestimentos,
isolamentos, outros pro
dutos de design, etc.); há
já diversos sistemas de
recolha e reciclagem de
rolhas em todo o mundo;
- impacto social e eco
nómico; a produção da
cortiça (2,7 milhões de
hectares) está situada
em áreas rurais pobres
e desempenha um papel
importante (por exem
plo, no emprego); aproxi
madamente 150 mil pes
soas em todo o mundo
trabalham nesta fileira;
o impacto económico do

vinhos engarrafados re
centemente a percenta
gem é muito mais baixa
(cerca de 0,03%);
- o TCA (o composto mais
importante relacionado
com os maus odores)
forma-se na cortiça por
microrganismos quando
o cloro ou compostos clo
rados (externos à cortiça)
estão presentes; as medi
das recentes no controle
de qualidade (p.e. SYS
TECODE) não permitem
a contaminação pelo clo
ro, tendo sido instauradas
boas práticas em todo o
processo de produção de
rolhas de cortiça;
- o TCA pode existir no
ambiente e contaminar
qualquer tipo de vedante
ou mesmo o vidro, o aço
inoxidável, e ainda, sur
gir durante todas a etapas
do processo de engarrafa
mento, desde o transporte
até ao armazenamento;
consequentemente, o TCA
é encontrado, também, em
garrafas vedadas com ou
tros vedantes que não de
cortiça ou em bag-in-box;

Além de tudo isto, e tendo
em mente outros produtos
como as screwcaps e os
vedantes de plástico, pode
também dizer-se que:
- recentes provas de vi
nho e estudos (p.e. IWC
e WSA) apontam pro
blemas de gostos na or
dem dos 0,7 a de 2%, mas
para os vinhos engarra
fados antes de 2001; nos

- as rolhas de cortiça po
dem absorver o TCA do
vinho quando este está
contaminado (reduzindo
o mau gosto no vinho);
- diversos estudos (p.e.
AWRI) mostraram que
o TCA no vinho pode ter
diversas origens de conta
minação que não a cortiça;
- alguns vinhos engar
rafados com screwcap
(estudo do IEC) apontam
para 0,5% de contami
nação por TCA;
- os problemas de redução
(ligados às screwcaps)
associados odores a ovos
podres ou a couve podre
podem ser piores do que
o “gosto a rolha”;
- os vedantes de plástico
e as screwcaps, ou os
bag-in-box, podem ter
alguns constituintes perigosos para a saúde hu
mana; por exemplo, al
guns monómeros (p.e.
poli(cloreto de vinilo)
do PVC), alguns aditivos
(p.e. ftalatos), benzaldeí
do e aminas (do PE), os
semicarbazidas (do PVC),
os iões metálicos, etc.;
- as empresas de cortiça
e os investigadores de
senvolveram processos
novos e revolucionários
para impedir ou eliminar
o TCA; muitos estão pa
tenteados e encontram-se já a ser utilizados em
ambiente industrial;
- a utilização das screw
caps requer novos siste
mas de engarrafamento
(novos investimentos);
- as rolhas de cortiça de

vem ser considerados
como um elemento que
faz parte do processo viní
cola, semelhante aos bar
ris de carvalho, porque
a cortiça é casca do so
breiro e contém diversos
constituintes como poli
fenóis, vanilina, etc. que
interagem positivamente
com o vinho;
- para além disso, demons
trou-se que quando a cor
tiça está em contacto com
o vinho, o vescalagina da
cortiça reage com o cate
quinas do vinho e origina
acutissimina A, um po
tente agente anti-tumoral;
- a cortiça fixa o CO2 da
atmosfera; uma rolha de
cortiça absorve o CO2
equivalente a cerca de
duas vezes o seu peso;
todas as rolhas de cor
tiça produzidas num
ano representam a po
luição de CO2 de aproxi
madamente 49 mil au
tomóveis/ano;
- a produção de cortiça
e das rolhas é uma das
actividades mais susten
táveis, um aspecto difícil
de ser superado por ou
tros produtos.
É por isto que os con
sumidores devem saber
o tipo de vedante que po
dem encontrar quando
compram uma garrafa de
vinho, a fim de que pos
sam expressar as suas
preferências e escolhas.
Luís Gil, INETI – Unidade
de Tecnologia da Cortiça
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Inventário Florestal

O

sobreiro pas
sou a ocupar
o primeiro lugar no ranking das espécies florestais em
Portugal, tendo aumentado em 3,3 por cento a
sua área face ao último
Inventário Nacional Florestal (IFN). Os dados
recentemente
apre
sentados pela Direcção
Geral dos Recursos
Florestais referem que
a área de montado de
sobro aumentou de 712,8
para 736,7 mil hectares
em dez anos (Tabela 1).
De destacar, ainda, que
na região do Alentejo
(região do país onde o
sobreiro assume uma
maior expressão) a área
de sobreiro aumentou
8,9 por cento, passando
de 439,9 para 527,2 mil
hectares e em Lisboa
e Vale do Tejo cresceu
11,5 por cento, de 139,8
para 155,9 mil hectares.
Apenas no Algarve houve
uma descida da área do
sobreiro, na ordem dos
28,8 por cento, dimi
nuindo de 39,9 para 28,4
mil hectares (Tabela 2).
Dentro da região do
Alentejo pode-se assi
nalar um aumento da
área de montado no
Alentejo Central e Baixo
Alentejo e uma diminui
ção no Alentejo Litoral
e Alto Alentejo (Tabela
3). No Alentejo Central
o aumento esteve na
ordem dos 33,5 por cento
(de 134 mil hectares para
179) e no Baixo Alentejo
de 26,8 por cento ( de 47
para 60 mil hectares).
Esta informação de-nota
que embora o sobreiro
tenha tido uma área
ardida de 18,9 mil hec
tares entre 2005/2006
(Tabela 4), esta espécie
não foi afectada como
as outras espécies domi
nantes, como o caso do
pinheiro e o eucalipto,
que ocupam o segundo
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e terceiro lugar respecti
vamente.

Tabela 1 - Distribuição das Áreas Florestais por Espécie (1000 ha)

Pinheiro passa a ser a
segunda espécie em Por
tugal

(Povoamentos Puros, mistos dominantes e jovens)

O pinheiro, que era
a espécie dominante em
Portugal, segundo os
dados do anterior IFN,
passou de 976 para 710
mil hectares, o que signi
ficou uma redução de 28
por cento, o mesmo acon
teceu com o eucalipto,
embora com uma menor
redução (3,7 por cento),
decrescendo de 672 para
646 mil hectares.
No que toca ao tipo de
distribuição, o sobreiro
está presente maiorita
riamente em povoamen
tos puros (onde é a única
espécie presente) ocu
pando 591,7 mil hectares,
já nos povoamentos misto
(onde o sobreiro coexiste
com outras espécies,
nomeadamente a azi
nheira) representa apenas
145 mil hectares (Tabela
5). Foi, no entanto, esta
ocupação partilhada que
fez com que inicialmente
se apontasse para uma
diminuição da área de
montado. Em dez anos, a
área da azinheira decres
ceu 16 por cento.
Floresta
portuguesa
representa dez por cento
das exportações
De modo global a área
florestal aumentou em
Portugal na ordem dos
1,8 por cento (passou de
3349 para 3412 milhões
de hectares), o que demonstra a crescente importância que esta fileira
assume na economia
nacional (Tabela 6).
A floresta portuguesa
contribui, ainda, com dez
por cento das exportações
portuguesas e em 2005
exportou 2,5 mil milhões
de euros. No caso da

Portugal Continental

1995/8

2005/6

Pinheiro bravo

976,1

710,6

Eucalipto

672,1

646,7

Sobreiro

712,8

736,7

Azinheira

461,6

388,3

Carvalhos

130,9

117,9

Pinheiro-manso

77,6

83,9

Castanheiro

40,5

28,2

Folhosas Diversas

102,0

96,8

Resinosas diversas

27,3

14,2

Outras formações lenhosas e diversas

—

18,0

Povoamentos Jovens

—

295,5

3200,9

3136,8

Total
Fonte: DGRF - IFN 2005/2006

Tabela 2 - Distribuição do Sobreiro por NUT (1000 ha)

Portugal Continental

1995/8

2005/6

Norte

21,3

10,0

Centro

27,9

15,2

Lisboa e Vale do Tejo

139,8

155,9

Alentejo

483,9

527,2

Algarve

39,9

28,4

712,8

736,7

Total
Fonte: IFN 2005-2006

Tabela 3 - Distribuição Geográfica das Espécies - Sobreiro
- Área NUT III
Portugal Continental
NUT
Lisboa e Vale do Tejo
Oeste

Área (103 ha)
1995/8

2005/6

139,8

155,9

0,9

2,2

Grande Lisboa

0,2

1,3

Península de Setúbal

20,4

24,2

Medio Tejo

15,8

20,9

Lezíria do Tejo

102,5

107,3

Alentejo

483,9

527,2

Alentejo Litoral

151,4

148,7

Alto Alentejo

150,7

138,9

Alentejo Central

134,2

179,2

Baixo Alentejo

47,6

60,4

Algarve

39,9

28,4

Fonte: IFN 2005-2006
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Nacional aponta para um aumento do montado de sobro

Sobreiro é a espécie dominante em Portugal
indústria de cortiça, cuja
matéria-prima provém
do sobreiro, as exporta
ções chegaram aos 838
milhões de euros – o que
representa 33,4 por cento
das exportações totais do
sector florestal.
Portugal é líder mundial
na área de montado
Recorde-se que Portugal
é, também, líder mundial
no que toca à área ocupada
pelo sobreiro e à produção
da cortiça. De um total de
cerca de 2.300 mil hecta
res, Portugal abarca mais
de 30 por cento, seguido
por Espanha com 20 por
cento. No que toca à pro
dução de um total de 340
mil toneladas, Portugal é
responsável por cerca de
55 por cento e Espanha
26 por cento.
O nosso país é, ainda, líder
mundial na exportação de

cortiça. Segundo dados do
United Nations Statistics
Division, Portugal é res
ponsável por 60 por cento
do mercado mundial
(836 milhões de Euros),
seguido por Espanha - 18
por cento (254 milhões
de euros), França - 3,3
por cento (46 milhões),
Itália - 3,1 (43 milhões),
Estados Unidos - 2,9
por cento (40 milhões) e
Alemanha - 2,4 por cento
(33 milhões).
Os resultados do Inven
tário Florestal Nacional
referentes ao ano de
2005-2006 estão dispo
níveis no site da Direcção
Geral dos Recursos Florestais em: www.dgrf.
min-agricultura.pt/v4/
dgf/pub.php?ndx=3681
ou podem ser pedidos
directamente nos servi
ços da APCOR, ou através do e-mail: info@
apcor.pt

Tabela 4 - Distribuição Geográfica das Espécies - Áreas de Povoamentos
Ardidos, de Cortes e Outras Área Arborizadas por Espécies (103 ha)
Ardidos

Cortes

Outras áreas
arborizadas

2005/6

2005/6

2005/6

Pinheiro bravo

116,4

15,4

0,7

Eucalipto

64,0

22,8

0,3

Sobreiro

18,9

0,6

0,3

Azinheira

3,4

0,0

4,4

Carvalhos

1,5

0,0

11,1

Pinheiro-manso

0,3

0,7

0,4

Castanheiro

0,5

0,0

0,1

Folhosas Diversas

1,8

0,0

3,7

Resinosas diversas

0,5

0,1

0,1

Outras formações lenhosas e diversas

6,1

1,7

0,3

213,3

41,1

21,2

Total
Fonte: DGRF - IFN 2005/2006

Tabela 5 - Área Florestal por Tipo de
Povoamento (1000 ha)
Portugal Continental
Misto Dominante
(2)

Puro (1)

1995/8 2005/6 1995/8 2005/6
Sobreiro

592,3

591,7

120,5

145,0

Restantes
9 espécies

1931,8

1662,1

556,3

442,5

Total

2524,1 2253,8

676,8

587,5

Fonte: DGRF - IFN 2005/2006
(1) - Povoamento puro - Povoamento florestal composto por uma única espécie de
árvores ou em que, caso exista mais do que uma espécie de árvores, uma delas atinge
uma percentagem de coberto superior a 75%
(2) - Povoamento misto - Povoamento florestal em que existem duas ou mais espécies de
árvores presentes, nenhuma atingindo uma percentagem de coberto igual a 75%.

Tabela 6 - Áreas por Uso do Solo (1000 ha)

Portugal Continental

1995/8

2005/6

Floresta

3349,8

3412,3

Matos

2054,6

1898,6

Agricultura

2972,9

3028,3

Áreas sociais e outros
(inclui improdutivos)

395,7

413,5

Águas interiores
Total
Fonte: DGRF - IFN 2005/2006

107,3

143,8

8880,3

8896,5
Sobreiro ocupa 736 mil hectares
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Consumidores americanos
preferem as rolhas de cortiça

rolha de cortiça é o vedante de eleição dos consumidores
americanos para todas
as ocasiões”. Esta foi
uma das conclusões de
um estudo realizado aos
consumidores de vários
países (França, Reino
Unido, Austrália e EUA) e
apresentado no Simpósio
de Sacramento (EUA)
- 2007 Unified Wine &
Grape Symposium.

Os resultados foram
apresentados por Jane
Robichaud, a vice-presi
dente da Global Business
for the Tragon Corpora
tion of Redwood City, na
Califórnia, que referiu:
“estamos
interessados
em analisar a importân
cia das variáveis que le
vam os consumidores a
tomar uma decisão de
compra, incluindo preço,
região, tipo de vedante e
castas.”

O estudo revela, ainda,
que no mercado dos EUA
e da França a rolha de cor
tiça é o vedante de eleição,
enquanto que nos outros
mercados (Reino Unido
e Austrália) a aceitação
para os outros vedantes é
maior. Para os consumi
dores que compram vinho
na ordem dos oito dólares
(seis euros), o preço surge
como o primeiro factor
de escolha, seguido do
vedante, que deverá ser

Cápsulas de alumínio
provocam maus
odores

A

s cápsulas de
alumínio, inter
nacionalmente
conhecidas como screwcaps, provocam odores
estranhos no vinho que
são semelhantes a ovos
podres. Investigadores na
área vinícola acreditam
que uma em cada 50 gar
rafas vedadas com cápsu
las de alumínio que estão
no mercado britânico
– ou 200 mil garrafas em
todo o mundo – podem
estar afectadas por um
processo químico conhe
cido por tratamento de
dióxido de enxofre.
Esta revelação foi feita
por vários jornais inter
nacionais, dos quais se
destaca The Times, The
Daily Teleghaph, The
Drinks Bussiness, entre
outros de origem inglesa
e australiana.
Nos artigos publicados
pode ler-se, ainda, que
quando a cápsula de metal
é removida, o consumidor
sente um cheiro a enxofre
que é semelhante a ovos
podres, borracha quei

mada, fósforos usados ou,
ainda, bombas mal cheiro
sas usadas pelas crianças
no Carnaval.
Por estes motivos, os
compradores estão a ser
aconselhados a terem cui
dados extra na aquisição
dos seus vinhos, espe
cialmente se estiverem
guardados numa cave e
de forma horizontal. Os
investigadores acreditam
que os vinhos brancos
vedados com cápsula de
alumínio e para consumo
imediato podem apre
sentar alguns problemas,
mas os vinhos tintos,
como o Pinot Noir ou o
Cabernet Sauvignon, po
dem ser perfeitas desi
lusões.
Geoffrey Taylor, um
químico de vinho, que
testou, durante um ano,
14 mil garrafas vedadas
com screwcap, admitiu
ter encontrado este pro
blema. “Na Austrália en
contramos problemas na
ordem dos dois por cento
e pode chegar ao dobro
em todo o mundo”.

Os supermercados e reta
lhistas ingleses já se estão
a preparar para receber as
críticas e devoluções das
garrafas de vinho, uma
vez que o Reino Unido é
o maior importador de
vinho da Austrália e Nova
Zelândia – países onde
este vedante é maioritaria
mente usado.
De registar, ainda, que
no último “International
Wine Challenge”, a maior
prova de vinhos do mundo
e que decorre em Lon
dres, de nove mil vinhos
vedados com cápsula de
alumínio, 2,2 por cento
apresentava
problemas
provocados pelo dióxido
de enxofre, porque a ve
dação não permitiu que o
vinho “respirasse”. O pai
nel de provadores afirmou,
ainda, que enquanto que
os problemas encontra
dos nos vinhos e que estão
relacionados com a cortiça
estão a diminuir, os que
estão vedados com cápsu
las de alumínio estiveram,
provavelmente, nos últi
mos anos subestimados.

uma rolha de cortiça. Mas
para os consumidores
que compram, frequen
temente, vinho acima dos
15 dólares (11,5 euros), a
rolha de cortiça passa a
ser o factor mais impor
tante na sua decisão de
compra.
A investigação da Tragon
Corporation no Reino
Unido indica, ainda, que
as cadeias de distribuição
como a TESCO podem
ser as principais respon

sáveis pela aceitação das
cápsulas de alumínio
pelos
consumidores.
O estudo aponta que o
consumidor não per
cebe necessariamente a
tendência de mudança
das rolhas de cortiça para
as cápsulas de alumínio.
Para eles, esta tendência
não está relacionada com
um problema das rolhas
de cortiça, mas é per
cepcionada como uma
questão de preço.

editorial

Satisfação dos clientes
Com esta edição do
Notícias APCOR assi
nalamos o início de um
novo ano.
Um ano inesperado,
marcado por novas
situações e desafios co
locados ao sector? Ou,
pelo contrário, um ano
igual a tantos outros,
repetindo condições e
situações algo espera
das e bem conhecidas?
Questões aqui colocadas
e que o tempo, segura
mente, dará respostas.
Da nossa parte, e en
quanto
empresários,
gestores, técnicos e res
tantes
colaboradores
do sector, e indepen
dentemente do nível
de responsabilidade e
lugar que ocupam, deve
mobilizar-nos um forte
sentimento de dedica
ção e entrega à tarefa,
e o desenvolvimento do
trabalho orientado a re
sultados de modo a que
possamos, individual
mente, assumir a con
vicção do dever cum
prido e, globalmente,

possamos contribuir para
a melhoria de desempen
ho e competitividade do
sector.
Estando reunidas estas
condições não podemos
esquecer, contudo, o con
texto em que o sector se
movimenta. Ao nível do
mercado, por exemplo,
são várias e complexas
as variáveis que influen
ciam o desempenho da
nossa indústria sendo in
evitável, por conseguinte,
uma atitude de alerta e
conhecimento perman
ente dessas variáveis para
que possamos adequar,
constantemente, a nossa
capacidade de resposta.
Inovação, qualidade e,
por conseguinte, a sat
isfação dos clientes são
premissas que, no nosso
entender, devem estar
no topo das prioridades
da nossa actuação estra
tégica e táctica, garante
efectivo de sucesso de um
sector económico único
da economia portuguesa.
A Direcção da APCOR
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Sector vinícola

ViniPortugal abre Sala Ogival
no Porto
T

rês anos depois
da
inauguração
da Sala Ogival da
ViniPortugal no Terreiro
do Paço, em Lisboa, o
belo Palácio da Bolsa por
tuense conta desde 7 de
Fevereiro com a segunda
sala permanente de pro
vas da ViniPortugal.
O funcionamento e os
objectivos da Sala Ogival
do Porto são semelhantes
aos da sua congénere
da capital: proporcionar
a degustação de vinhos
portugueses seleccio
nados provenientes de
todas as regiões e acolher
um conjunto de even
tos relacionados com a
vitivinicultura nacio
nal, desde o lançamento
de novos vinhos, até à
apresentação de livros e
estudos sobre o sector.
O novo espaço está aberto
de terça-feira a sábado,
entre as 10h00 e as
19h00, contando em per
manência com colabora
dores da Vini-Portugal,
que servirão os vinhos e
darão todas as informa
ções acerca dos diferentes
produtos em prova. Por
períodos de três sema
nas, a Sala Ogival contará
com selecções de vinhos
para degustação prove
nientes de três regiões
diferentes, remetidas
pelos produtores atra
vés das Comissões Viti
vinícolas
Regionais.
Uma das razões que levou
a ViniPortugal a apostar
na nova localização foi
o facto de o Palácio da
Bolsa do Porto ser um
dos locais mais visitados
da cidade invicta, desig
nadamente por turistas
estrangeiros com cerca
de 200 mil visitantes
anuais. É intenção da
ViniPortugal fazer da
Sala Ogival do Porto um
espaço vivo e interactivo.
Para isso, estão em curso
parcerias com insti
tuições da cidade e da
região Norte, designada
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mente de índole empre
sarial e escolar.
Nova imagem on-line

A ViniPortugal lançou,
também, recentemente
a nova imagem do seu
site, em www.viniportu
gal.pt. Para além do seu
novo visual a página da
Internet aposta em mais
informação. Para além da
informação institucional
da associação, com in
dicações das actividades
em curso e dos relatórios
de actividade, é possível
aceder a informação so
bre o vinho e a vinha, as
várias rotas dos vinhos
portugueses, uma secção
dedicada à imprensa
– com um banco de ima
gens, comunicados de im
prensa e estatísticas -, e os
habituais links de inter
esse. O site conta, ainda,
com um espaço reservado
aos produtores de vinho e
permite a inscrição numa
newsletter
electrónica
que dá conta das últimas
notícias sobre o sector
vinícola português.

encartes, entre outros).
Está previsto o lança
mento de dois livros, um
na Alemanha “Portugal
und seine Weine” (Por
tugal e os seus vinhos)
e outro no Reino Unido,
com a aposta para uma
obra de Charles Metcalfe,
com o título “50 Great
Portuguese Wines 2007”
(Os 50 melhores vinhos
portugueses de 2007).

Nos Países Nórdicos
(Noruega, Suécia, Dina
marca e Finlândia), as ac
tividades visam material
de divulgação (newsletter
digital trimestral, revista
bi-anual da ViniPortu
gal; brochura gené-rica
sobre as regiões vitivinícolas, pocket connois
seur), Publicidade e Relações Públicas (com
visitas de jornalistas a

Portugal), organização
de uma reunião com os
Monopólios
sensibilização para os vinhos
portugueses e visitas a
Portugal, provas temáti
cas em wine clubs na
Suécia (30 provas) e lan
çamento e promoção do
livro sobre vinhos por
tugueses escrito pelo es
pecialista sueco Hakan
Nilsson.

Promoção do vinho em
Portugal e no mundo
Com um total de investi
mento de 4 milhões e 600
mil euros, a ViniPortugal
delineou um conjunto de
actividades para desenvol
ver em 2007 quer em Por
tugal, quer em países como
Alemanha, EUA, Reino
Unido e Países Nórdicos.
Nos três primeiros países,
as actividades promo
cionais passam por uma
campanha publicitária,
que já está em curso,
acções de promoção no
retalho, material promo
cional (brochuras, pocket
connoisseurs, shelf-talk
ers genéricos) e acções de
Relações Públicas (visita
de jornalistas da imprensa técnica e líderes de
opinião; artigos e edições
especiais sobre Portugal,

Sala Ogival proporciona provas de vinhos portugueses

Novo site da ViniPortugal já on-line

Sector vinícola

Essência do vinho 2007

Vinho e gastronomia brindaram o Porto

M

ais de 250 pro
dutores nacionais e estrangeiros, cerca de dois mil
vinhos em prova e mais
de 16 mil visitas foi a
chave do sucesso de mais
uma edição do evento
“Essência do Vinho –
Porto 2007”, que decor
reu no Palácio da Bolsa de
16 a 18 de Fevereiro.
O evento ofereceu aos
visitantes a oportuni
dade de experimentar e
saborear vinhos de todo
o mundo num ambiente
divertido e interactivo.
A atmosfera informal,
amigável e relaxada per
mitiu aos amantes do
vinho colocar questões
relacionadas com este
néctar a alguns dos maio
res especialistas nacionais
e internacionais. Demons
trou-se o sítio perfeito
para desmistificar o mara
vilhoso mundo do vinho.
Paralelamente, o evento
contou com mais de 50
acções paralelas. Desde
provas comentadas – onde
os visitantes foram guia
dos pelos maiores espe
cialistas numa experiên
cia única -, a conversas
sobre o Vinho, onde em
ambiente relaxado e
informal os amantes do
vinho puderam actualizar
os seus conhecimentos,
obter conselhos e apre
nder técnicas essenciais
para avaliar vinhos como
um verdadeiro profis
sional. Uma autêntica
escola situada no Palácio
da Bolsa.

num espaço preparado
pela ViniPortugal. E para
além das uvas, no espaço
dedicado à Vinoterapia
foi demonstrado que as
grainhas que são rejeita
das nas vindimas são ver
dadeiros tesouros! Através
de exibições de tratamen
tos ao rosto foi possível
observar o efeito das sub
stâncias activas proveni
entes da “vinha pele”.
Estiveram, ainda, patentes
exposições nos três dias
do evento e que aliaram a
Essência do Vinho à arte
e à cultura. As diversas
facetas do vinho ficaram
visíveis na pintura, joalharias e fotografia, atra
vés da expressão artística
de nomes conceituados.
Festa do Vinho estendeu-se à restauração
Nos restaurantes asso
ciados a este evento, os
interessados puderam
fazer a sua própria prova
dos melhores vinhos ser
vidos a copo e para todos
aqueles que quiseram
prolongar a sua experiên
cia no Essência do Vinho
– Porto 2007, pôr os seus
recentes conhecimentos
em acção e relaxar depois
de um dia extenuante
de provas de vinho, os
organizadores do evento
elaboraram protocolos
com vários restaurantes
do Porto e arredores para
proporcionar mais um
momento inesquecível.

será, no limiar do prazer
de cada um, a combina
ção ideal e desejada. Mas
a verdade é que existem
formas de potenciar um
vinho através da gastro
nomia e de enaltecer os
sabores pela companhia
do vinho apropriado.”
Por isso, o Essência do
Gourmet serviu para dar
algumas orientações pela
mão dos melhores chefes,
nacionais e estrangeiros.
Demonstrações ao vivo,
“show cooking’s” com
reconhecidos chefes, novas
tendências gastronómicas,
expositores “gourmet”,
ligações entre vinhos e ali
mentos, inúmeras degus
tações – estiveram presen
tes neste espaço.
A APCOR, juntamente
com a ViniPortugal e
o Instituto do Vinho
de Douro e do Porto,
apoiaram institucional
mente o evento Essência
do Vinho 2007.

Essência 2007 em números
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16200 visitantes
250 produtores presentes
9 países representados
2000 vinhos em prova
18000 copos utilizados
13245 boletins de voto preenchidos pelos visitan
tes para o apuramento dos Prémios “Essência do
Vinho 2007”
97 pessoas compunham o staff do evento
Mais de 100 wine experts presentes
10 Chefes de Cozinha estiveram em actividade
Cerca de 17000 garrafas de vinho foram abertas
Mais de 50 acções paralelas constavam no pro
grama oficial
45 restaurantes do Grande Porto inseridos na
“Rota do Vinho a Copo”
1450 pessoas inscreveram-se nas actividades
paralelas
200 jornalistas portugueses e estrangeiros visita
ram o evento
1.600.175,05€ de retorno da visibilidade do even
to nos media
Fonte: Essência do Vinho

A gastronomia juntou-se
ao vinho

Do enólogo à casta
A Essência do Vinho 2007
proporcionou, ainda, um
contacto directo com os
mestres da arte de fazer
vinho. E através de jogos
sensoriais
“Descubra
a Casta” e “Aromas do
Vinho”, os visitantes
puderam sentir e identi
ficar os aromas e sabores
das castas portuguesas,

Este ano, no Mercado
Ferreira Borges, a gas
tronomia juntou-se ao
vinho. Nas palavras dos
organizadores do evento:
“no mundo dos vinhos,
que é vasto e oferece
múltiplas escolhas, não
existem verdades absolu
tas nem regras rígidas...
e qualquer combinação
que seja do seu agrado

Evento recebeu mais de 16 mil visitantes
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EUA o maior consumidor de
E

m 2010 os ameri
canos vão con
sumir cerca de
766 milhões de galões
(3,8 mil milhões de gar
rafas), tornando os EUA
o maior país consumi
dor de vinho, ultrapas
sando a Itália e a França.
Estes dados são as prin
cipais conclusões de um
estudo realizado pelo
International Wine and
Spirit Record (IWSR)
e encomendado pela
VinExpo – uma das
maiores feiras de vinho
e que decorre de 17 a 21
de Junho em Bordéus,
França – e que foi reali
zado em 28 países produ
tores vinícolas e em 114
países consumidores de
vinho e bebidas espiri
tuosas.
O consumo de vinho de
mesa e vinho gaseificado
cresceu anualmente de
2001 para 2005 uma
média de quatro por
cento ao ano. Em 2005,
o consumo per capita foi
de 3,09 galões por ano,
com uma possibilidade
de aumento para os 3,25
galões em 2010. O estudo
prevê que os EUA se tor
nem líderes no consumo
de vinho já em 2008,
no entanto, devido a
condicionantes internas
– uma queda no mer
cado interno, as eleições
presidenciais em 2008 e
o aumento do preço do
petróleo – é mais seguro
apontar 2010 para a con
solidação deste facto.
Em 2005 as vendas de
vinho de mesa atingi
ram os 19 mil milhões de
dólares (14 mil milhões
de euros), perfazendo
um aumento de 22,49
por cento face a 2001,
estando previsto um
aumento de 18,7 por
cento para o período de
2005-2010, atingindo os
23 mil milhões de dólares
(x17 mil milhões euros).
O crescimento do mer
cado regista-se, também,
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nas vendas do vinho no
retalho que entre 2001 e
2010 vai aumentar 45,41
por cento e o volume do
consumo terá um incre
mento de 40,91 por
cento.
Consumo aumenta em
todos os segmentos de
vinho
Os vinhos que rondam os
cinco dólares (3,7 euros)
podem aumentar cerca
de oito por cento, sendo
que em 2005 esta catego
ria de vinho representava
46,97 por cento (em volume) do vinho de mesa
consumido. Os vinhos
da gama superior (entre
cinco e dez dólares – 3,7
e 7,4 euros) atingirão
um aumento de 18,35
por cento e os vinhos
Premium (dez ou mais

seguir ao Reino Unido
e à Alemanha), com um
aumento de 82 por cento
no consumo do vinho
importado, o que repre
sentará 29,32 por cento
do consumo total.

O estudo revela ainda
que o consumo mundial
de vinho está a aumen
tar mais de 266 milhões
de garrafas ao ano, entre
2001 e 2010, o que representa um aumento em
valor de 1,9 mil milhões/
ano. De 1999 para 2009
o aumento em quan
tidade será de 10 por
cento, o que representa
um aumento de quase
vinte milhões de hecto
litros (gráfico 1), sendo
que os vinhos de mesa

+10,1%

239.913

16.743
201.119
1999

-6,7%

225.624 +10,1%
15.621

+4,4%

210.003

+3,6%

2004

Still light wine

17.202

+6%

222.711

+6,3%

2009

114.195
102.992
92.818

+0,3%

15.136

+13%

87.866

+11%

2004

15.096
77.722
1999

+7%

+11,5%

Still light wine

+10,9%

16.202

97.993

2009

Sparkling wine

Fonte: VINEXPO 2007

toca aos vinhos de mesa
na ordem dos 11,5 por
cento e dos vinhos gasei
ficados de sete por cento.
A China e a Rússia junta
ram-se aos 10 mercados
principais do mercado
vitivinícola e o vinho tinto
ocupa o lugar de mais
de metade do consumo
mundial. O consumo per
capita de vinho conti
nua a crescer na maioria
dos países com a excep
ção de Alemanha, Argen
tina, Áustria, Espanha,
França, Portugal e Suiça.
A Europa lidera a região
de maior consumo, com
cerca de 70 por cento do
total, seguida pelos EUA
(20 por cento), a Ásia (5
por cento) e o resto do
mundo (4,6 por cento)
(gráfico 3).

riores a 10 dólares, com
um crescimento de 16,7
por cento, seguido dos
vinhos entre cinco e dez
dólares (14,3 por cento)
e por fim os vinhos mais
baratos, inferiores a cinco
dólares (3,3 por cento)
(gráfico 4).
Bebidas espirituosas tam
bém em alta
O consumo de bebidas
espirituosas está, tam
bém, a aumentar segundo
o relatório da VinExpo,
especialmente a tequila,
conhaque e vodka.
O aumento anual destas
bebidas ronda os 2,7 por
cento ao ano, e atingirá
em 2010 um total de 184
milhões de garrafas de
nove litros, o que significa

Sparkling wine

Fonte: VINEXPO 2007

dólares), 12,87 por cento.
No que toca ao tipo de
vinho, os americanos
têm consumido, desde
2004, mais vinho tinto
do que branco e rosé.
Em 2005, o vinho tinto
representava 41,69 por
cento do total, o vinho
branco 40,9 por cento e o
rosé 17,41 por cento.
O estudo prevê um au
mento do vinho tinto
entre 2005 e 2010 de
28,79 por cento.
Os EUA passaram, tam
bém, em 2010 a ser o
segundo maior importa
dor de vinho (presente
mente é o terceiro a

+23%

Consumo mundial de
vinho a aumentar

Gráfico 1
Consumo mundial de vinho (milhões de hectolitros)

217.862

Gráfico 2
Consumo mundial de vinho (mil milhões de dólares)

terão de 2004 para 2009
um aumento de seis por
cento (de 210 de para
222 milhões hectolitros)
e os vinhos gaseificados
de dez por cento (de 15,6
para 16,7 milhões de hec
tolitros). Um comporta
mento semelhante veri
fica-se no consumo em
valor. De 1999 para 2009
o aumento será de 23 por
cento, o que significa um
aumento de mais de 12
mil milhões de dólares
(8,9 mil milhões de
euros) (gráfico 2), o que
representa um maior
consumo dos vinhos de
2004 para 2009 no que

Gráfico 3
Consumo de vinho por volume e região
(milhões de hectolitros)
Region

1999

2004

2009

% (base
2004)

Europe

154.993

157.826

163.553

69.95

N&S America

42.759

45.779

51.100

20.29

Asia

10.501

11.636

14.651

5.16

Rest of
world

9.608

10.383

10.609

4.60

TOTAL

217.861

225.624

239.913

100

Fonte: VINEXPO 2007

O consumo de vinho está
a aumentar em todos os
segmentos, registando
um aumento total de seis
por cento. No entanto, de
2004 para 2009 o seg
mento que vai aumentar
mais é o dos vinhos supe

um aumento de 27 por
cento face a 2001. Numa
análise por período e em
termos percentuais sig
nifica que o aumento das
bebidas espirituosas, foi
de 6,1 por cento de 2001
para 2004 e em valor

vinho em 2010

Sector vinícola

Gráfico 4
Principais segmentos de vinho por preço
(milhões de hectolitros)

23,3%

5,3%
18%

76,7%

210.003
11.130
37.801

161.072

+16,7%

222.711
12.989

+14,3%

43.227

+3,3%

166.495

1999

5,8%
19,4%

25,2%

74,7%

2009

Over 10 USD

5 to 10 USD

Under 5 USD

Fonte: VINEXPO 2007

Gráfico 5
Consumo mundial de bebidas espirituosas
(biliões de garrafas de nove litros)
+11,5%

+6,1%

2.206

1999

+5,1%

2.150

2.259

2004

2009

Global spirits consumption in volume
(billions of 9-litre cases)
Fonte: VINEXPO 2007

Gráfico 6
Consumo mundial de bebidas espirituosas
(vendas dos retalhistas incluindo as taxas em mil
milhões de dólares)
+14%

+7,5%

106.340

1999

2.150

2004

+5,7%

2.259

2009

Global spirits consumption in value (billions of USD)
(retail sales inclusive of tax in billions of USD)
Fonte: VINEXPO 2007

7,9 por cento no mesmo
período (gráfico 5 e 6),
estando, ainda, previsto
um aumento de 5,1 por
cento em volume e de 5,7
em valor, de 2005 para
2009.
Em valor o mercado des
tas bebidas atingiu em

2005 um total de 170 mil
milhões de dólares (127,4
mil milhões de euros),
com o primeiro lugar
ocupado pela vodka que
representou em 2005,
504 milhões de garrafas
de nove litros, o que sig
nificou um aumento de

Consumidores de vinho bebem mais vinho premium

2001 para 2005 de 17,89
por dento. Prevê-se, no
entanto, um crescimento
lento deste segmento de
2005 para 2010, estando
previsto um aumento de
4,38 por cento.
Pelo contrário, o consumo
da tequila, que aumentou
38,24 por cento de 2001
a 2005 - o que significou
mais de nove mil milhões

de garrafas – vai conti
nuar em ascensão e está
previsto um aumento de
44,99 por cento até 2010.
A vodka, principal bebida
espirituosa consumida
nos EUA, terá um aumento entre 2005 e
2010 de 13,89 por cento
e re-presentará 28,82
por cento do total de
todas as bebidas espiri

tuosas consumidas. Os
EUA são, ainda, o maior
consumidor mundial de
conhaque, estando pre
visto um aumento de
2001 para 2010 de 34,77
por cento.
A Ásia é o líder mundial
no consumo de bebi
das espirituosas, repre
sentando 46,9 por cento
do total.
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associados

Pedro Borges, administrador da A. Ferreira Pedro & Irmão

Uma empresa familiar,
uma dedicação à cortiça

F

undada em 1968,
a A. Ferreira
Pedro & Irmão
é uma empresa de cariz
familiar que nasceu pelas
mãos dos irmãos António
e Armindo Ferreira
Pedro numas instala
ções em casa dos pais,
em Lourosa. Em 1971, a
empresa mudou para as
actuais instalações, tam
bém em Lourosa, e foi
evoluindo em dimensão,
consoante as necessi
dades do negócio. Nesse
mesmo ano, a empresa
passou a ser uma socie
dade por quotas e em
1973 António torna-se
o único proprietário,
devido ao falecimento do
irmão.
Por esta altura, a empresa
contava com 12 colabora
dores, comparados com
os actuais oito - inclu
indo o fundador António
e seu filho Pedro Borges,
o actual administrador.
Oito colaboradores, oito
membros de uma mesma
família.
A unidade fabril produz
rolhas naturais desde a
sua fundação e dedica-se
às várias fases do pro
cesso da transformação,
excluindo a cozedura da

cortiça. Desde os anos
90, a empresa dedica-se
à prestação de serviços
para outras empresas do
sector, apostando, essen
cialmente, na rectificação
das rolhas naturais.
A empresa começou a
laborar para o mercado
interno, mas na década
de 80, apostou no mer
cado externo, nomea
damente na França e
na Alemanha, regres
sando, posteriormente,
a uma dedicação exclu
siva ao mercado nacio
nal. Presentemente, a
empresa produz aproxi
madamente 12 milhões
de rolhas/ano, “um valor
que foi aumentando ao
longo dos anos devido
à mecanização”, referiu
Pedro Borges.
A partir de 2004 cresce a
aposta na qualidade com
a certificação Systecode
e, mais recentemente,
com a participação no
programa da APCOR
Formação PME. Pedro
Borges revela que “ a
Certificação Systecode é
uma forma de melhorar o
processo de organização
já existente na empresa”.
Quanto ao programa
Formação PME – que

Avelino de Jesus Santos produz sete milhões de rolhas/anual

decorreu também na
APCOR - o administra
dor assinala que “ foi uma
mais valia, uma vez que
ajudou a empresa rela
tivamente às questões
operacionais”.
Pedro
Borges acrescenta ainda:
“ aconselho a todas as
empresas a aderirem a
este tipo de programas”.
Pedro Borges acompa
nhou desde sempre a
evolução da empresa.
O gosto pela cortiça foilhe transmitido pelo pai.

Pai (Avelino) e filho (Luís) trocam impressões sobre o sector
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Estudou telecomunica
ções e informática, área
que o fascinava, mas a
paixão pela cortiça falou
mais alto. Na hora de
decidir o seu futuro optou
por ficar na empresa, jus
tificando-se: “fiquei na
empresa porque gosto
deste ambiente e queria
continuar algo criado pela
minha família”. Quando
ingressou na empresa
a tempo inteiro, Pedro
Borges sabia que não ia
ser fácil mas “decidi com
o coração e, até agora,
nunca me arrependi da
minha escolha.” Exerce
as funções de adminis
trador, mas, também,
dá um “saltinho” até à
broca-automática, sem
pre que é necessário. Aos
conhecimentos univer
sitários que aprendeu,
juntou os conhecimen
tos que foi adquirindo
ao longo destes seis anos
experiência. E sempre
que necessário recorreu
a cursos externos para
melhor conhecer as práti
cas do sector.
“Apesar dos tempos não
serem fáceis, para já não
vislumbro outro futuro
para mim a não ser con
tinuar na empresa”, con
fessa Pedro Borges.

Reconhecimento e cooperação
Pedro Borges revela que a
sua empresa e a APCOR
mantêm uma boa rela
ção e destaca algumas
das acções realizadas
pela associação, nomeada
mente o Programa de For
mação PME e a Campanha
Internacional de Cortiça.
Considera que “a pro
moção da rolha de cortiça,
levada a cabo pela APCOR
a nível internacional, é
uma mais valia para o todo
o sector”. “Reconheço que
a minha empresa, embora
não exporte, também
sai beneficiada por estar
integrada nesta cadeia de
valor.”
O associado refere que
a “APCOR está a desen
volver um bom trabalho
para defender os nossos
interesses” e reconhece
“os esforços da associação
para promover o sector”.
E conclui: “de uma forma
um pouco lenta, o sector
tem vindo a melhorar no
seu todo, assim como a
interacção e inter-ajuda
entre as empresas, con
tudo é necessário alimen
tar continuamente essa
relação para o sucesso da
indústria de cortiça.”

formação

Centro Novas Oportunidades do
Cincork certificou 152 adultos

O

Centro Novas
Oportunidades,
do Centro de
Formação Profissional
da Indústria de Cortiça
(Cincork), orienta a sua
actividade para a eleva
ção dos níveis de quali
ficação da malha laboral
e, consequentemente,
para o reforço da com
petitividade das empre
sas, reconhecendo a
importância do capital
humano no crescimento
social e económico do
país.
Este Centro, que entrou
em funcionamento em
Setembro de 2006, con
seguiu “valores acima das
metas propostas”, refere
Silvério Cordeiro, direc
tor do Cincork que acres
centa: “precisamente pela
aposta na qualidade de
serviços e no acompanha
mento personalizado aos

adultos.” De Setembro a
Dezembro certificou 152
adultos, envolvendo 283
em processo num total
de 706 inscrições.
Esta adesão deve-se, fun
damentalmente, “a uma
atitude positiva e cons
trutiva que o Cincork tem
vindo a desenvolver jun
to da indústria de cortiça,
bem como de diferentes
entidades locais nomea
damente associações, em
presas e instituições, no
sentido de criar e manter
um sentimento de par
ceria com os actores lo
cais, sendo este o melhor
caminho para recolher a
unanimidade daqueles
que estão, directa ou in
directamente, ligados ao
processo de qualificação
dos portugueses”, explica
o director.
Foi, neste contexto, que
o Secretário de Estado

do Emprego e Formação
Profissional, Fernando
Medina,
homologou,
no acto de inauguração
do Centro Novas Opor
tunidades do Cincork,
cerca de oitenta Acor
dos de Colaboração com
diferentes empresas e
instituições, deixando
a mensagem de que “o
sucesso desta iniciativa
passa por uma dedica
ção consistente e inevi
tável junto do público a
quem se dirige”.
“De facto, é opinião alar
gada no sector corticeiro
que este modelo ajuda
as pessoas a ganhar mais
auto-estima, maior auto
nomia e mais responsab
ilidade, induzindo nas
organizações onde traba
lham processos de moti
vação e de autoconfiança
fundamentais
perante
as novas exigências do

mercado”, refere Silvério
Cordeiro.
O processo de Reconheci
mento, Validação e Certi
ficação de Competências
(RVCC) é um processo
complexo e exigente, re
querendo da parte do
adulto vontade de par
ticipar e da parte dos
técnicos, largos conhe
cimentos do referencial
de competências-chave,
para que o possa aplicar.
Acresce ainda que cerca
de 40 por cento dos adul
tos em processo RVCC
foram
encaminhados
para formação comple
mentar a par de outras
soluções formativas, por
forma a adquirirem as
competências em falta, o
que revela uma elevada
consciencialização dos
adultos sobre o rigor que
envolve todo o processo,
gerando-se por isso um

clima de “transparência
de valores”, largamento
expresso no feedback
tanto da parte dos adul
tos como das organiza
ções.
“De facto, o balanço é
profundamente positivo,
contribuindo para tal a
eficácia e dinamismo de
uma equipa constituída
por 27 elementos, entre
formadores e técnicos,
sendo por isso legítimo
e expectável alargar este
desafio ao 12º ano, de
acordo com as orienta
ções do Governo, inscri
tas na Iniciativa Novas
Oportunidades e con
substanciadas no novo
Quadro de Referência
Estratégico
Nacional
(QREN) nas suas grandes
linhas”, conclui o director
do Cincork.
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media

Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça entrou o ano a merecer a atenção dos media nacionais. Temas como
a internacionalização do sector ou o sobreiro como a espécie dominante em Portugal
ocuparam as páginas dos maiores diários nacionais. A APCOR continua a ser uma das
principais fontes de informação sobre a cortiça.
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Gráfico 1
Notícias por mês
60

Gráfico 2
Notícias por publicação - 1º Trimestre

lun

OJE (seis) e, ainda, o jor
nal Noticias da Manha
(seis) (gráfico 2).
No que toca aos jornais
de cariz nacional o Jornal
de Noticias surge à frente
com 11 notícias, seguido
pelo Correio da Manha
com 10 notícias – registe-se que estes são os dois
diários de maior tiragem
e circulação em Portugal.

Diá

N

o primeiro tri
mestre de 2007,
o sector da cor
tiça manteve presença
assídua nos jornais
nacionais. Neste período
foram publicadas 142
notícias na imprensa
nacional. O que se tra
duz numa média de cerca
de duas notícias diárias
(Gráfico 1).

Fonte: APCOR Ano: 2007
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Gráfico 3
Notícias por tema - 1º Trimestre
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Gráfico 4
Notícias por tema
6%

18%

Empresas de Cortiça

34%

Outras Associações

34%

Outros
Fonte: APCOR Ano: 2006

Relativamente às publi
cações onde a cortiça
teve maior presença, o
grande destaque vai para
a categoria “outros na
cionais” com um total de
26 notícias publicadas,
vale a pena referir que,
dentro desta categoria,
surgem os novos diários
gratuitos Metro (quatro
artigos), Destak (três), o
novo diário económico
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Montado/Floresta
7%

Produtos cortiça
7%

Fonte: APCOR Ano: 2007
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APCOR
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sobre empresas
8%

Os jornais regionais
também publicaram um
grande volume de artigos
sobre o sector da cortiça,
16 artigos no total, sem
contar com o jornal Ter
ras da Feira, que teve sob
sua alçada a publicação
de quatro notícias.
As revistas nacionais pu
blicaram 20 artigos rela
cionados com o sector,
grupo onde se destaca a

revista Hiper Super, com
cinco artigos, e a Blue
Wine, com duas peças.
Os temas que mereceram
maior notoriedade por
parte da imprensa por
tuguesa são as temáticas
relacionados com a in
dústria de cortiça (23 por
cento) onde se destacam
informações sobre a in
ternacionalização do sec
tor para a China (gráfico
3).
As notícias relacionadas
com os dados económicos
sobre as empresas contin
uam também a fazer cor
rer tinta nas páginas dos
jornais. Neste primeiro

trimestre de 2007 foram
publicadas 12 notícias.
Os produtos de cortiça,
sobretudo as roupas e os
acessórios foram também
abordados pelas publica
ções nacionais, nomeada
mente pelas revistas, um
contributo para divulgar
a versatilidade da cortiça
enquanto material (dez
artigos), assim como in
formação sobre o mon
tado de sobro (dez peças)
com notícias sobre os no

vos dados do Inventário
Florestal Nacional e que
colocam o sobreiro como
a espécie dominante em
Portugal.
As notícias publicadas
durante o primeiro tri
mestre deste ano tiveram
como principais fontes
de informação as empre
sas de cortiça e as fontes
governamentais (34 por
cento cada uma), seguida
pela APCOR, com 18 por
cento. (gráfico 4).

Metodologia: A APCOR recebe, analisa e compila toda a in
formação 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 trat
ados e fontes de informação que veicularam as notícias.

media

Cortiça nos media
A cortiça continua a surpreender. Desta vez será possível encontrar, brevemente, selos em
cortiça nos CTT e um mecanismo que permite descontaminar efluentes industriais, através
do uso de colunas (reactores tubulares) contendo grânulos de cortiça como biosorvente.
A utilização de aglomerado de cortiça para insonorização e isolamento dos aviões e nos
automóveis, como protecção dos ocupantes de uma viatura ao absorver a energia para
amortecer o impacto em situação de acidente, são outras das descobertas a realçar.

U

ma análise recente do Cork
Quality Council,
um grupo de empresas de
cortiça nos EUA, revelou
que os problemas de TCA
(o composto químico que
origina maus sabores no
vinho) diminuíram na
ordem dos 80 por cento,
nos últimos quatro anos.
O director desta organiza
ção, Peter Weber, disse
que: “analisamos 24 mil
amostras de rolhas de cor
tiça e detectamos níveis de
um nanograma por litro de
vinho – um valor abaixo do
que é considerado como
causa de maus aromas no
vinho. Aproximadamente
94 por cento das amostras
estavam abaixo dos dois
nanogramas por litro e
cerca de 80 por cento tinham níveis inferiores a
um nanograma por litro.”
Segundo a Australia
Winestate Magazine, o
TCA pode ser detectado
em vinho branco ou
champanhe em quanti
dades que rondem os dois
nanogramas por litro e no
caso dos vinhos tintos este
valor sobe para os cinco
nanogramas por litro.
A auditoria de 2006 faz
parte de um processo con
tinuado, da qual fazem
parte, também, testes de
performance e de humi
dade. Esta análise foi
levada a cabo pelos ETS
Laboratories, com o apoio
do CQC. Weber referiu,
ainda, que: “os produtores
de rolhas de cortiça podem
reduzir os seus níveis de
TCA, utilizando melhores
técnicas de limpeza e de
tratamento das rolhas.”

De referir que segundo o
Código Internacional das
Práticas Rolheiras (CIPR) o
uso do cloro em qualquer
fase do processo de produção de rolhas é expres
samente proibido, sendo
que para a lavação das rolhas o produto aconselhado
é o peróxido de hidrogénio.
In http://sanfrancisco.biz
journals.com/sanfrancis
co/stories/2007/01/22/
daily14.html, 22 de Janei
ro de 2007
A Câmara de Santa Maria
da Feira vai associar-se
à Campanha Internacio
nal da Cortiça (CIC) de
senvolvida pela APCOR.
Anualmente, a autarquia
vai atribuir 25 mil euros à
associação para promover
e valorizar a cortiça por
tuguesa nos mercados ex
ternos face à pressão dos
vedantes alternativos.
Para além do apoio finan
ceiro, a Câmara Munici
pal ficará responsável por
fornecer à APCOR a in
formação relevante à con
cretização das iniciativas
planeadas para a CIC.
In Aveiro (O), 4 Janeiro
2007
Os CTT – Correios de Por
tugal – vão lançar um selo
feito em cortiça. Esta ini
ciativa ocorrerá no segundo
semestre deste ano e tem
como objectivo evocar o sec
tor corticeiro, ramo em que
Portugal é líder mundial.
Além disso, as novas emis
sões filatélicas têm como

intuito homenagear temas
e figuras da cultura, da
história e da etnografia na
cionais, assim como recor
dar acontecimentos impor
tantes do ano, como os 50
anos do Tratado de Roma.
In Jornal de Notícias, 15
Fevereiro 2007
Uma equipa do Instituto
Nacional de Engenharia e
Tecnologia Industrial descobriu uma nova potencialidade da cortiça: descontaminar efluentes indus
triais, com custos mais reduzidos que o tratamento con
vencional, através do uso de
colunas (reactores tubula
res) contendo grânulos de
cortiça como biosorvente.
A patente desta nova tec
nologia já foi registada e
apresentada às industrias
interessadas.
Luís Gil, investigador que
desenvolveu a patente
inovadora, defende o uso
da cortiça pelas suas vantagens tecnológicas e am
bientais e afirma que “a
tirada da cortiça não só
estimula o aumento da pro
dução de cortiça dos so
breiros como aumenta, em
consequência, a fixação de
dióxido de carbono (CO)”.
Esta é uma das treze pa
tentes que a Unidade de
Tecnologia da Cortiça
do INETI tem regista
das, sendo que o ponto
em comum, entre elas,
é a descoberta de novas
soluções tecnológicas e
novos materiais que ti
rem partido da cortiça,
um produto natural e de
origem nacional.

In Água & Ambiente, 1
Fevereiro 2007
O sector da cortiça não
pára de inovar. Isto porque
os aglomerados de cortiça poderão substituir a
maioria dos materiais
utilizados para insonorização e isolamento dos
aviões de um consórcio
aeronáutico europeu, visando aumentar as condições de segurança dos
equipamentos e o conforto
de passageiros e tripulan
tes. Desse modo, a utiliza
ção da cortiça tem como
intuito aligeirar o peso dos
aviões o que possibilita ganhos ao nível do consumo
de combustíveis, além de
reagir melhor a baixas temperaturas do que os outros
materiais e é mais resis
tente a certas frequências.
Este tipo de negócio tem
como objectivo dar visua
lização à cortiça como um
material alternativo “cuja
aplicação vai muito para
além das rolhas”.
In Diário Económico, 23
Janeiro 2007
In Jornal de Notícias, 23
Janeiro 2007
“Cortiça e vinho, uma
relação secular” é o título
de um artigo publicado
na revista Bons Vícius,
sobre a relação de cum
plicidade entre esses dois
produtos, ambos natu
rais e com destaque na
economia portuguesa.
O artigo refere que há
mais de três séculos que a
cortiça faz parte do ritual

vínico e que as características da matéria-prima
são fundamentais para a
conservação e envelheci
mento de um bom vinho,
posicionando-a como um
vedante de excelência.
No entanto, o artigo alerta
que o avanço dos vedantes
alternativos
representa
uma ameaça à relação
entre a cortiça e o vinho.
A guerra entre os diferentes
tipos de vedantes coloca em
debate as melhores opções
para vedar uma garrafa de
vinho. A APCOR divulgou
um estudo de mercado,
realizado no Reino Uni
do, EUA e Austrália, que
revela que 75 por cento
dos consumidores destes
países preferem vinhos ve
dados com cortiça. E além
disso, a Associação refere
que a cortiça é um produto
amigo do ambiente, sendo
reciclável e biodegradável.
Para erradicar o TCA na rolha de cortiça, o artigo destaca que a indústria da
cortiça tem apostado na
investigação tecnológica e
no controlo de qualidade
de todo o processo e do
produto final. O Código
Internacional das Práticas
Rolheiras foi o grande pas
so do sector corticeiro para
a erradicação do TCA e um
dos seus factores de modernização mais importantes.
O artigo realça que a
criação do Símbolo In
ternacional da Cortiça foi
outras das medidas avan
çadas pelo sector para lu
tar pela continuidade da
sua relação com o vinho.
In Bons Vícius, 1 Janeiro
2007
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Empresários espanhóis
visitam o sector

U

m grupo de 19
empresários
pertencentes ao
Clube de Cooperação da
Agrupación Sanvicenteña
de Empresarios del Cor
cho (Asecor) visitou o
sector da cortiça de 13
a 14 de Dezembro de
2006. Para além da visita
a fábricas de cortiça na
região de Santa Maria
da Feira, o grupo teve a
oportunidade de conver
sar com o presidente da
APCOR, António Amorim
e de visitar o Centro de
Formação Profissional
da Indústria de Cortiça
(Cincork).
A visita a Portugal ter
minou com uma passa
gem pela Taylor’s, em
Vila Nova de Gaia, onde
puderam realizar uma

Empresários espanhóis visitaram caves de vinho do Porto

visita às caves de vinho
do Porto e uma prova de
vinhos.
Esta visita está integrada
no projecto FLORESTA

Cortiça
aumenta
protecção dos
ocupantes de
uma viatura

M

ais uma poten
cialidade inova
dora da cor
tiça foi descoberta pela
equipa de investiga
dores da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra,
orientada pelo investiga
dor em mecânica estrutural José Maria Cirne. A
investigação que já arran
cou em 2004, revela que
a cortiça pode aumentar a
protecção dos ocupantes
de uma viatura envolvida
num acidente.
Isso é possível, uma vez
que a cortiça tem a capaci
dade de absorver a energia
para amortecer o impacto.
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De acordo com José
Maria Cirne, em condições ideias, “o uso da
cortiça nos automóveis
aumenta a segurança até
300 por cento.” O inves
tigador está confiante
na adesão ao projecto
por parte da indústria
automóvel e da indús
tria transformadora de
cortiça. Além disso,
refere que “o uso da
cortiça como material
absorvente de energia
pode representar uma
boa oportunidade para a
economia portuguesa.”
Mais um projecto que
apresenta a cortiça como
um produto versátil.

- Estratégia de coopera
ção do sector da cortiça
para o desenvolvimento
territorial do Alentejo e
Estremadura Espanhola –

e que tem como objectivo
geral melhorar a competitividade do sector da
cortiça nestas regiões e
permitiu o intercâmbio de

conhecimentos e o estrei
tamento de relações entre
os empresários dos dois
países com maior negócio
no sector da cortiça.

programas

Seminário sobre o mercado actual
da cortiça

"A

nálise sobre
o
Mercado
actual da Cortiça” foi o tema do semi
nário que se realizou a 13
de Março, em San Vicente
de Alcântara, Espanha, e
que tem como objectivo
obter uma visão actuali
zada sobre o presente e
futuro do sector da cor
tiça.
As comunicações estice
ram a cargo de António
Amorim, presidente da
APCOR, Joaquín Rodrí
guez Rita, presidente da
Agrupación Sanvicenteña
de Empresarios del Cor
cho (Asecor) e Miguel
Elena Roselló, direc
tor Geral do Instituto
da Cortiça e da Madeira
(Iprocor) e que apre
sentaram dados funda
mentais para conhecer

a problemática actual e
as medidas que podem
favorecer à melhoria da
estratégia empresarial do
sector.
Pode encontrar mais
informações em: http://
www.realcork.org/arti
go.php?art=353.
Desta maneira, a APCOR
e a Asecor concretizaram
um dos objectivos expres
sos no Plano Estratégico
delineado nos projectos
CORCHIÇA e FLORESTA
e que consiste em reali
zar fóruns de debate nos
quais os protagonistas
serão os representantes
da cadeia produtiva da
cortiça - estratégia que
tem sido desenvolvida
desde 2002.
Este seminário inter
nacional está integrado
no projecto FLORESTA

- Estratégia de coopera
ção do sector da cortiça
para o desenvolvimento
territorial do Alentejo e
Estremadura Espanhola
– e que tem como objec
tivo geral melhorar a
competitividade do sector
da cortiça nestas regiões,
promovendo serviços
comuns que permitam
contribuir para o desen
volvimento sustentável.
O projecto visa, ainda,
criar mecanismos de
apoio à planificação,
cooperação e gestão
empresarial; promover a
integração e planificação
de um mercado único
para a cortiça entre os
produtores alentejanos e
estremenhos; melhorar
as condições do meio,
assim como dos monta
dos de sobro; e aumentar

o conhecimento da popu
lação para a cortiça.
Para além de seminários
e debates, o projecto
teve como actividades
o desenvolvimento de
clubes de empresários, a
consolidação e amplia
ção dos distrito virtual
sobre a cortiça, estudos
sobre temáticas diver
sas, formação sobre téc
nicas suberícolas, gestão
empresarial, idiomas,
qualidade e meio ambi
ente, assistência técnica
nas empresas e acções de
comunicação, promoção,
difusão e sensibilização
sobre a cortiça.
Para além da APCOR
e Asecor são, também,
promotores do projecto
as câmaras munici
pais de Gavião e Ponte
de Sôr, a Associação

dos Proprietários Monte Alcornocal da Estre
madura (Apmae) e os
ajuntamentos de San
Vicente de Alcântara e de
Valência de Alcântara.
O FLORESTA é um projecto
desenvolvido pela APCOR e
Asecor e co--financiado em
75 por cento pela iniciativa
comunitária INTERREG
III A, do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional da Comissão Eu
ropeia.
Os parceiros do projecto
estão já a preparar mais
uma candidatura de
modo a dar continuidade
ao programa que se tem
demonstrado fulcral para
o reforço da competitivi
dade destas duas regiões
que assumem um papel de
destaque no sector da cor
tiça português e espanhol.
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Programas da APCOR em curso
Programa

Principais actividades em curso

Próximas actividades

CorkAcção

• Continuação dos trabalhos de investigação pelas entidades
Inbiotec (Espanha), Biocant (Portugal) e Laboratoires Excell
(França).
• Lançamento do manual Operacional do Programa CorkAcção.

• Continuação dos trabalhos de investigação.

ECOEMPRESA

• 2º CICLO
• Continuação da Análise Preliminar das Empresas para
Caracterização ao Nível da ECO-Eficiência e Identificação de
Áreas Prioritárias de Intervenção.

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

• Implementação do programa.

• Continuação da implementação do Programa.
• Evolução do site da APCOR para Portal.

POS - C

Formação
PME
Campanha
Internacional
da Cortiça
Fileira dos
Materiais
de
Construção
Floresta

• Elaboração e finalização dos Relatórios Finais de Intervenção nas
empresas. Encerramento dos diversos pedidos de financiamento,
com apresentação de relatórios e contas finais e respectiva
Auditoria. Este projecto, que contou com a participação de 32
empresas, foi considerado pelas mesmas de extrema importância
para a sua modernização, competitividade e especialização dos
seus recursos humanos.
• Participação na Prowein.
• Participação numa prova de vinhos em Londres.
• Envio dos briefings para agências de comunicação na França e
Alemanha.

• Recepção, avaliação e selecção das propostas e respectiva
agência para o desenvolvimento dos trabalhos na França e na
Alemanha.
• Preparação de visitas de líderes de opinião a Portugal.

• Preparação dos cadernos técnicos para a cortiça.
• Preparação do directório de empresas.
• Participação na Feira Mosbuild 2007.

• Conclusão dos cadernos técnicos para a cortiça.
• Preparação da Feira Mosbuild 2008.
• Preparação do FMC IV.
• Preparação da semana dos prescritores.
• Conclusão do directório de empresas.

• Consulta ao mercado para a realização de um Audiovisual sobre a
indústria de cortiça.
• Visita de empresários da Extremadura espanhola ao sector da cortiça português.

• Realização de um Audiovisual sobre a indústria de cortiça.
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