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Uma Linha de Apoio ao sector no valor de 100 Milhões de Euros, o reforço
dos instrumentos de Capital de Risco em 125 Milhões de Euros, a criação
de um novo fundo de Investimento Imobiliário com uma dotação de 100
Milhões de Euros, uma Linha de Seguro de Créditos no valor global de 1.000
Milhões de Euros e 21 milhões de Euros para o desenvolvimento de uma
campanha de promoção da cortiça nos mercados internacionais são algumas das medidas apresentadas pelo Ministério da Economia.
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EDITORIAL

Indústria de cortiça
combate as dificuldades
Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

CHALLENGE
INTERNATIONAL
DU VIN

18 de Abril

França

www.challengeduvin.com

ENOFORUM

21 a 23 de
Abril 2009

Itália

www.vinidea.it

EXPOVINIS
BRASIL

05 a 07 de
Maio 2009

Brasil

www.expovinisbrasil.com.br

IBERWINE

05 a 07 de
Maio 2009

Espanha

www.salondelvino.com

LIWTF

12 a 14 de
Maio 2009

Inglaterra

www.londonwinefair.com

SIAL

19 a 21 de
Maio 2009

China

www.sialchina.com

INTERWINE
CHINA

03 a 05 de
Junho 2009

China

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

VINEXPO

21 a 25 de
Junho 2009

França

www.vinexpo.fr

O primeiro trimestre de 2009 ficará, seguramente, na história da APCOR e, seguramente, na história da Indústria da Cortiça.
Crise económica mundial, retracção do mercado dos produtos de cortiça, e elevada participação dos associados na actividade da APCOR,
marcam o arranque do ano de 2009 e que traduzimos, em pormenor,
nesta edição do Notícias APCOR.

A crise económica mundial, a primeira a ser ensaiada na nova era da globalização, tem marcado o dia-a-dia das pessoas e dos países, sendo evidente os seus reflexos, por exemplo, ao nível
da redução global da procura versus a oferta nos principais mercados de bens e serviços.
No caso específico da Indústria da Cortiça a situação vivida é complexa e preocupante. Face ao
diagnóstico traçado no dia 8 de Janeiro junto dos nossos associados, foi perceptível o peso determinante assumido pelos mercados no contexto de dificuldades colocadas às empresas. Per-

Feiras de Materiais de Construção

da de mercado, agravamento da penetração de vedantes alternativos à cortiça, e dificuldades
de reconhecimento das melhores performances da cortiça, são algumas das condicionantes
que nos são colocadas.
O Plano de Apoio à Indústria da Cortiça (PAIC), apresentado ao sector no dia 26 de Março, vai
representar uma ajuda para as nossas empresas. Ajuda eficaz mas que deve ser complementar
a outras mediadas que preconizemos e que garantam o reforço estrutural do sector no médio

Feira

Data

Local

Web-site

CONSTRUMAT

20 a 25 de
Abril 2009

Espanha

www.construmat.com

COVERINGS

21 a 24 de
Abril 2009

EUA

www.coverings.com

DOMOTEX
MIDDLE EAST

12 a 14 de
Maio 2009

Emiratos
Árabes
Unidos

www.domotex-middleeast.com

exemplos que denotam a participação activa e interesse dos associados na vida da associação.

TEKTÓNICA

19 a 23 de
Maio 2009

Portugal

www.tektonica.fil.pt

Imagem que temos e que deve corresponder ao sector que representamos.

INTERIOR
LIFESTYLE
JAPAN

03 a 05 de
Junho 2009

Japão

www.interior-lifestyle.
com/en

A Direcção

PCBC

17 a 19 de
Junho 2009

EUA

www.pcbc.com

e longo prazo.
Gostaríamos de realçar, por último, um aspecto que consideramos notável do período em análise, a forte participação dos associados na vida da APCOR. A reunião plenária de associados
realizada no dia 8 de Janeiro, o acto eleitoral para os órgãos sociais da APCOR são dois bons
Entendemos que a uma associação participada corresponde uma associação viva e actuante.
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CAPA

Primeiro-Ministro encerrou a cerimónia de apresentação do Plano de Apoio à Indústria

José Sócrates deixa palavra de ânimo
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Manuel Pinho e António Rios de Amorim
assinam Memorando de Entendimento
Presidente do IAPMEI apresentou medidas
de apoio à cortiça

“ Eu acredito neste sector”
“E

u acredito neste sector.” Estas foram as palavras deixadas pelo Primeiro-Ministro, José
Sócrates, na sessão de encerramento da apresentação do Plano de Apoio à Indústria da
Cortiça (PAIC). Mas os elogios foram mais além:
“Esta indústria é especial, porque tem sobrevivido a muitas crises. Embora sendo um sector
tradicional é uma indústria que tem apostado na inovação e tecnologia, onde podemos
encontrar produtos sofisticados e capazes de
concorrer nos mercados internacionais.” O líder do PS afirmou, ainda, que “o Governo quer
ajudar este sector, porque cabe ao Governo
ajudar os sectores que desenvolvem um trabalho honesto e sério. Por isso é preciso coragem
para enfrentar os problemas e, em conjunto,
encontraremos as soluções.”
Soluções que foram agora deixadas no Memorando de Entendimento assinado entre a
APCOR e o Ministério da Economia e Inovação
(MEI) (ver texto pag. 4) e que resultam de um

trabalho desenvolvido no último mês entre
as duas entidades. Aliás, o ministro do MEI,
Manuel Pinho, atribui o sucesso deste entendimento “ao Primeiro-Ministro que desde o
início insistiu para que este plano se colocasse
em prática por reconhecer a importância deste
sector para o país.” Manuel Pinho afirmou, ainda, que “não foi preciso fazer nenhum estudo
para perceber o custo/beneficio deste plano.”
O presidente da APCOR, António Rios de Amorim, apresentou os dados que justificam a
importância do sector: “Portugal é líder mundial na produção e transformação de uma
matéria-prima que representa tão claramente
esse fundamental equilíbrio entre Economia,
Sociedade e Meio Ambiente, o sector cria anualmente cerca de 850 Milhões de Euros em
exportações, o que representa cerca de seis
por cento nas exportações de Portugal fora da
União Europeia e que significa 10 mil postos
de trabalho.”

António Rios de Amorim referiu, ainda, que
“este Governo respondeu de forma célere e
positiva às pretensões do sector da cortiça, tornando possível iniciar uma nova era para um
sector estratégico para Portugal. Mas a cortiça
não representa apenas um sector económico
importante para o desenvolvimento de Portugal. É exemplo vivo que o desenvolvimento
sustentável não é uma opção utópica. Portugal como líder mundial na cortiça tornou-se,
também, líder mundial entre aqueles que
acreditam ser possível esse desenvolvimento
sustentável.”
As últimas palavras foram de compromisso
para com o Governo, no sentido de que quer a
APCOR, quer os seus associados, estão à altura
das responsabilidades que lhe foram atribuídas.
Para já as empresas de cortiça têm três meses
para apresentar as suas candidaturas ao PAIC e
a APCOR tem até ao final de Abril para propor a
sua campanha de internacionalização.
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CAPA

Memorando de Entendimento assinado entre APCOR e MEI

180 Milhões para revitalizar o sector
Uma Linha de Apoio ao sector no valor de 100 Milhões de Euros, o reforço dos instrumentos de Capital de Risco em 125
Milhões de Euros, a criação de um novo fundo de Investimento Imobiliário com uma dotação de 100 Milhões de Euros,
uma Linha de Seguro de Créditos no valor global de 1.000 Milhões de Euros e 21 milhões de Euros para o desenvolvimento de uma campanha de promoção da cortiça nos mercados internacionais são algumas das medidas apresentadas
pelo Ministério da Economia.

A

APCOR e o Ministério da Economia e Inovação (MEI) assinaram o Plano de Apoio à Indústria da Cortiça (PAIC) com vista ao desenvolvimento de medidas concretas, de natureza
conjuntural e estrutural, e que permitam a revitalização da Indústria da Cortiça face ao actual contexto do mercado e à crise mundial.
O PAIC assenta em 4 eixos de intervenção a
saber: Eixo 1 - Apoio ao Financiamento; Eixo
2 - Apoio à exportação e promoção externa;
Eixo 3 – Ajustamento ao perfil industrial e tecnológico do sector; e Eixo 4 – Estímulo ao emprego e à sua melhor qualificação.
De entre elas destaca-se a criação de uma
Linha de Apoio ao sector da cortiça no valor
de 100 Milhões de Euros, destinada a apoiar
o financiamento das empresas; a flexibilização dos sistemas de incentivos às empresa
no QREN com a introdução de adaptações
temporárias aos regulamentos dos sistemas
de incentivos às empresas do Programa Operacional Factores de Competitividade do
QREN para que estes instrumentos funcionem
de forma mais ajustada à situação económica
actual; aumento dos limites dos apoios concedidos relativo aos auxílios de Minimis, de
200 mil Euros para 500 mil euros por empresa,
durante um período de três exercícios financeiros; reforço dos instrumentos de Capital
de Risco em 125 Milhões de Euros, através do
qual será possível uma dotação adicional de
75 milhões de euros para a Inovcapital com o
objectivo de capitalizar as PME nacionais exportadoras e de base tecnológica que necessitam de reforço de capitais próprios para expansão das suas actividades e modernização
ou lançamento de novas unidades; criação de
um novo fundo de Investimento Imobiliário
com uma dotação de 100 Milhões de Euros,
vocacionado para a aquisição de imóveis integrados no património de empresas como
forma de dotação destas mesmas empresas
de recursos financeiros imediatos.

Seguros de crédito e
promoção externa
Ao nível externo, destaca-se a criação de uma
Linha de Seguro de Créditos no valor global de
1.000 Milhões de Euros para reforçar os mecanismos de seguro de créditos à exportação,
permitindo às empresas beneficiar de uma
cobertura adicional de risco de crédito para
transacções comerciais para países da OCDE;
criação de uma Linha de Seguro de Crédito no
valor global de 1.000 Milhões de Euros criada
pelo Estado para cobertura de riscos comerciais de exportações para clientes em países
da OCDE; criação de uma Linha de Seguro de
Créditos à Exportação no valor global de 1.000

Milhões de Euros, totalmente garantidos pelo
Estado e disponibilizada através da COSEC,
para cobertura de riscos de crédito de natureza comercial e política de operações de exportação de bens e serviços para países fora da
OCDE, bem como a Turquia e o México.
No que diz respeito à promoção da cortiça
destaca-se duas medidas de apoio e que
visam a realização de uma campanha, de 2009
a 2011, de promoção do Produto Rolha de
Cortiça junto dos principais mercados internacionais, com o valor de 15 Milhões de Euros; e
de campanha de promoção dos Materiais de
Construção e Decoração à base de Cortiça nos
mercados internacionais, orçamentada em seis
Milhões de Euros.

Eixo 1 - Apoio ao
financiamento

Eixo 2 - Apoio às
Exportações e Promoção
Externa

Eixo 3 – Ajustamento
ao perfil industrial e
tecnológico do Sector

Eixo 4 - Estímulo ao
Emprego e à sua melhor
qualificação

Obj1> Assegurar acesso
ao crédito bancário

Obj4> Assegurar acesso
a seguros de crédito à
exportação

Obj7> Apoiar o processo
de consolidação do sector

Obj10> Apoiar a
manutenção do emprego

· Medida 1 – Linha de crédito
para sector da cortiça Apoio de 100 milhões de
euros.

· Medida 6: Seguro de crédito
à exportação OCDE

· Medida 11: Prioritização da
consolidação da Industria
da Cortiça nas operações
do Fundo de Fusões e
Aquisições – Criação de
Grupo de Trabalho para
desenhar plano de acção.

· Medida 15: Programa
Qualificação Emprego

· Medida 7: Garantia do
Estado para Riscos não
cobertos (OCDE II)
· Medida 8: Seguro de crédito
à exportação fora OCDE

· Medida 16: Redução das
contribuições a Segurança
Social (3%) para micro e
pequenas empresas (> 45
anos)

Apoio estimado em €60 Milhões

Obj2> Melhorar acesso
temporário a auxílios do
estado

Obj5> Alargar
instrumentos de apoio à
Exportação

Obj8> Disponibilizar
apoios ao investimento
empresarial

· Medida 2: Flexibilização dos
sistemas de Incentivos às
Empresas do QREN

· Medida 9: Revisão e
simplificação dos regimes
de benefícios fiscais à
internacionalização

·M
 edida 12: Apoio aos
projectos de inovação
produtiva no sector da
cortiça
·M
 edida 13: Revisão e
simplificação dos regimes
de benefícios fiscais ao
investimento

Obj3> Apoiar o processos
de capitalização de
empresas do sector

Obj6> Apoiar actividades
de promoção nos
mercados internacionais

Obj9> Dinamizar
Estratégias de Eficiência
Colectiva

· Medida 4: PME Consolida:
Capital de Risco

· Medida 10: Apoio às duas
campanhas de promoção
do sector da cortiça nos
mercados internacionais –
€ 21 Milhões

·M
 edida 14: Financiamento
do Pólo de Competitividade
das Industrias de Base
Florestal no âmbito das
Estratégias de Eficiência
Colectiva

· Medida 3: Aumento
do limite de Auxílios às
Empresas – Minimis

· Medida 5: PME Consolida:
Fundo de Investimento
Imobiliário

· Campanha Rolha de Cortiça
· Campanha de Materiais de
Construção

Medidas transversais
de Apoio às Empresas
e Emprego

Medidas específicas
para o sector

ASSOCIATIVISMO
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Associados votam em massa para
os Órgãos Sociais da APCOR
A

afluência por parte dos empresários para a
eleição dos Órgãos Sociais da APCOR alcançou
uns significativos 90 por cento. Uma participação memorável que mereceu uma palavra de
agradecimento do presidente da AssembleiaGeral, Henrique Veiga de Macedo: “Agradeço a
todos os associados o facto de terem comparecido para exercer o seu dever e emitir a sua
opinião; é um grande acontecimento para nós
e para o sector a excelente participação que tivemos”. A lista A, encabeçada por António Rios
de Amorim, representante da empresa Amorim
& Irmãos S.A., venceu com 87 por cento dos
votos, ou seja 276 votos, enquanto a lista B,
dirigida por Diamantino Sousa, da D.R. de Sousa – Cortiça, Lda, recebeu 41 votos, ou 13 por
cento das intenções de voto dos associados. A
seguir ao acto eleitoral, decorreu a tomada de
posse da Direcção que, na voz do seu reeleito
presidente, António Rios de Amorim, reforçou
o agradecimento pela enorme participação das
empresas e apontou as linhas de orientação
para o futuro. “A Direcção assumiu um conjunto
de compromissos, nomeadamente em relação
à fusão com a Associação de Importadores e Exportadores de Cortiça (AIEC), o qual se cumpre
com esta eleição, uma vez que, na nova direcção, estão incorporados elementos das duas
associações”, refere. “A nossa recandidatura visa,
também, a união de esforços em benefício de
uma causa comum, combatendo determinada
e frontalmente a crise com que o sector se depara”, afirma António Rios de Amorim. Segundo
o Presidente da Apcor, este esforço passa por
“sensibilizar o Governo e demais instituições públicas sobre a actual situação e reclamar apoios
para iniciativas concretas que possam ajudar um
sector tão relevante para a economia nacional”,
explica. De entre elas, destacou o esforço de defesa e promoção integrada da cortiça em mercados chave para a exportação, com especial
realce para Estados Unidos, França, Alemanha,
Reino Unido e Itália. No caso da Alemanha, juntamente com a Rússia, está planeada uma campanha estratégica direccionada especialmente
para os materiais de construção e decoração. A
Direcção tem, ainda, como prioridade colocar
no terreno profissionais que possam apoiar as
Micro, Pequenas e Médias Empresas, relançar o
Centro Tecnológico da Cortiça e impulsionar a
Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça
(Filcork).

Associados à espera na entrada da APCOR para
poderem votar

Associado no acto eleitoral

Membros da Direcção eleita para o triénio 2009-2011

Órgãos Sociais para o próximo triénio
Assembleia-Geral
Presidente - J.A. Veiga de Macedo, S.A., Henrique Veiga de Macedo;
Secretário - Rufino & Guerreiro, S.A., José Manuel Rufino;
Secretário - Amorim Isolamentos, S.A., Carlos Manuel Silva.

Direcção
Presidente - Amorim & Irmãos, S.A., António Rios de Amorim;
Vice-Presidente - Álvaro Coelho & Irmãos, S.A., Álvaro de Jesus Coelho;
Secretário - Jorge Pinto de Sá, Lda, Jorge Pinto de Sá;
Tesoureiro - Amorim Cork, Composites, S.A., José Manuel Ferreira Rios;
Vogais - M
 anuel Joaquim Orvalho, S.A., António Rosa Orvalho; Manuel Jacinto & Sousa, Lda, Carlos
Manuel Correia Uva Jacinto; Fernando Oliveira – Cortiças, Lda, Fernando Pedro Oliveira Alves;
Suplente - Gonçalves & Douradinha, Lda, José Felisberto Pires da Cruz Costa; Cortiças Pinto & Costa, Lda,
Francisco Pereira da Costa.

Conselho Fiscal
Presidente - Dimas & Silva, Lda, António Júlio Silva;
Vogais - A
 ntónio Norton Amorim de Melo, Lda, Isabel Coelho Melo; J.J. Ferreira dos Santos, Lda, Joaquim
Ferreira dos Santos;
Suplente - Olicork – Indústria de Cortiças Oliveiras & Sousa, Lda, Carlos Alberto Oliveira; SLICO –
Sociedade Luso-Italiana de Cortiça, Lda, Tiago Alexandre Ataíde Pereira.
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Mais de 200 associados marcaram presença

APCOR e empresas de cortiça reunidas
para analisar a crise

Direcção da APCOR traçou cenário da crise mundial

A

APCOR e as empresas de cortiça reuniramse para analisar os actuais problemas do sector e apontar medidas para combater a actual
crise. Sob o tema “Análise do contexto sectorial
actual – Problemas e Soluções”, a reunião contou com a presença de mais de 200 empresas
associadas e teve a duração de cinco horas.
Uma das metas preconizadas nesta reunião
foi alcançada com o lançamento do Plano de
Apoio à Indústria da Cortiça e que contempla
um conjunto de medidas para revitalizar as empresas do sector (ver texto página 3 e 4).
Ao nível dos problemas, e sendo o sector fortemente exportador, o papel do mercado assumiu particular cuidado na análise efectuada
tendo sido possível constatar que: a tendência
futura pode evidenciar alguma perda percentual num mercado de maior dimensão; o consumo de vinho tem registado uma tendência
globalmente positiva, mas em mercados e
segmentos onde a penetração de vedantes
alternativos é maior; comparativamente aos
vedantes alternativos, a rolha de cortiça perdeu
cerca de 30% do mercado em pouco mais de
dez anos; e a inovação e melhor performance
da cortiça têm merecido um reconhecimento
parcial, mas ainda sem impacto na evolução da
actividade.
Por outro lado, circunscrevendo a análise na
vida interna das empresas, foi possível encontrar um conjunto de constrangimentos que
penalizam diariamente o desempenho das

empresas, sendo de destacar: dificuldades penalizadoras a nível fiscal como, por exemplo,
os atrasos verificados no reembolso do IVA no
inicio de cada ano. Do mesmo modo, o Pagamento Especial por Conta mereceu fortes críticas dos empresários na medida em que se trata
de um modelo injusto da tributação de um
rendimento que por vezes não existe; dificuldade ao nível das micro e pequenas empresas
usufruírem das medidas de apoio públicas que,
constantemente, são divulgadas pelo Governo;
dificuldades de financiamento junto da banca,
com os sucessivos cortes de linhas de financiamento das empresas, acompanhadas com
elevados crescimentos dos spreads financeiros; inexistente/deficiente política pública que
encare o sector de modo integrado na perspectiva da produção (tutela agricultura) e da
transformação (tutela da economia); défice de
qualificações continua a ser evidenciado como
um problema que agrava o desempenho das
empresas.
Traçado o cenário de crise, foram preconizadas
um conjunto de soluções, a saber: os apoios
públicos devem considerar, prioritariamente,
as micro e pequenas empresas, sendo necessário agilizar-se os mecanismos de acesso sendo
oportuno envolver-se as associações enquanto
facilitadores na respectiva divulgação e implementação desses apoios; a redução da carga
fiscal do IVA e a eliminação do Pagamento
Especial por Conta devem ser concretizadas

rapidamente; a política pública deve considerar urgentemente a fileira da cortiça de modo
integrado, exigindo uma rápida e efectiva coordenação das tutelas da agricultura e da economia; a necessidade de dar continuidade ao
esforço comunicacional do sector através da
realização de campanhas de grande dimensão
e que considerem os principais mercados e públicos alvo de interesse ao sector. Necessário
o envolvimento do apoio público financeiro;
reforçar o esforço de inovação encetado pelo
sector, nos últimos anos, ao nível dos processos de produção e da melhoria dos produtos,
valorizando gradualmente a componente de
sustentabilidade social, ambiental e económica do sector; continuar a aposta na melhoria
de mecanismos de regulação sectorial à imagem do Systecode – Sistema de acreditação
das empresas mediante o Código Internacional
das Práticas Rolheiras (CIPR); definição de uma
estratégia de valorização dos produtos de cortiça, potenciando um product mix adequado
às necessidades da floresta, da indústria e das
necessidades actuais dos mercados; potenciar
o sobreiro e a cortiça e toda a sua dimensão
social, ambiental e económica, enquanto património nacional cujo impacto ultrapassa as
nossas fronteiras.

APCOR partilha preocupações das
empresas e colaboradores do sector
O sector da cortiça nacional está a ser afectado
pela crise económica mundial que tem atingido
inúmeros países e vários sectores de actividade.
Recentes notícias que vieram a público sobre a
insolvência de algumas empresas do sector assim
o demonstram.
A APCOR “está apreensiva com as empresas que
se deparam com graves problemas económicos e
com os trabalhadores das empresas que têm em
risco os seus postos de trabalho”, refere Joaquim
Lima, Director Geral da APCOR.
A generalidade das empresas do sector da cortiça
evidencia um quadro estrutural de dificuldades
que muito se tem intensificado nos últimos meses. Como denominador comum, regista-se uma
forte retracção nas vendas e nas exportações; uma
generalizada falta de liquidez e, como corolário, a
redução dos custos nas empresas para fazer face
às dificuldades, nomeadamente com a dispensa
de trabalhadores e encerramento de unidades
fabris. Face às dificuldades, o Director Geral da APCOR salienta que “Estamos a levar a cabo todos os
esforços junto das entidades competentes para
encontrar medidas e delinear um plano de acção
que permita fazer face aos problemas do sector.”

PROTOCOLOS

APCOR assina protocolo com
associações dos sectores do Vinho,
Azeite e Cavalo Lusitano
A

APCOR, a ViniPortugal (Associação Interprofissional para Promoção do Vinho Português), a
Casa do Azeite (Associação do Azeite em Portugal) e a Associação Portuguesa do Cavalo Puro
Sangue Lusitano assinaram um protocolo de
cooperação.
O referido protocolo tem como objectivo procurar estratégias conjuntas de actuação nos
mercados interno e externo que potenciem o
desempenho destes quatro sectores de grande
notoriedade em Portugal e com forte impacto
cultural, social e económico.
A assinatura do protocolo que teve lugar na Sala
Ogival, em Lisboa, contou com a presença dos
presidentes das instituições – António Rios de
Amorim, pela APCOR, Vasco d’Avillez, pela ViniPortugal, Luís Folque, pela Casa do Azeite e Manuel Campilho, pela Associação Portuguesa do
Cavalo Puro Sangue Lusitano.

Presidentes das quatro associações assinam protocolo
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PROTOCOLOS

APCOR assina protocolo com
Foresta Mediterránea
A APCOR e o grupo editorial espanhol Casco Antiguo assinaram um protocolo de colaboração, em Janeiro
deste ano. Esta parceria tem como objectivo o desenvolvimento de iniciativas que permitam a divulgação das
actividades da APCOR no universo da nova revista lançada pelo grupo, denominada “Foresta Mediterránea”.

E

sta nova publicação é dedicada, integralmente, aos assuntos da Fileira da Cortiça e terá
como língua base o espanhol, contendo, ainda, resumos das notícias em língua inglesa.
A assinatura do protocolo vai permitir à APCOR
dispor de cobertura jornalística neste meio de
comunicação, de modo a que a associação divulgue as suas actividades e projectos, assumindo a responsabilidade editorial dos conteúdos
divulgados, sendo que a maquetização, que
assumirá um aspecto próprio, é da responsabilidade da revista “Foresta Mediteránea”. Este
protocolo de colaboração permite, ainda, que
os associados da APCOR beneficiem de descontos especiais na aquisição da revista e na
utilização dos seus serviços, nomeadamente,
publicidade.
A assinatura do protocolo contou com a presença do presidente da APCOR, António Rios
de Amorim, e do presidente do Grupo Editorial
Casco Antiguo, Rafael Doyega Morales.
A empresa editora Casco Antiguo S.L. tem uma
experiência editorial de mais de dez anos e é
detentora de títulos como “Casco Antiguo” (Diário de Sevilha) e um conjunto de jornais gratuitos dos bairros de Sevilha.
Na revista agora lançada, “Foresta Mediterránea”, que conta com cerca de 60 páginas, visa
dar relevo às questões do montado, da cortiça
e do vinho, comprometendo-se com o desenvolvimento da utilização do sobreiro, da cultura ligada ao mesmo e do desenvolvimento empresarial ligado a este produto, sem esquecer
as questões da sustentabilidade, do ambiente
e da importância sócio-cultural desta espécie
para as regiões do Mediterrâneo.
Com este protocolo, a APCOR pode continuar
a sua política de comunicação ao nível internacional, possibilitando aos leitores espanhóis
informação actual e credível sobre o munda da
cortiça, num mercado que assume o terceiro
lugar na exportação portuguesa de produtos

Rafael Doyega Morales e António Rios de
Amorim assinam protocolo

de cortiça e o primeiro lugar ao nível das importações portuguesas de matéria-prima.
Na primeira edição da “Foresta Mediterránea”,
o presidente da APCOR deu uma entrevista à
revista apontando as vantagens da fusão entre
a APCOR e a Associação de Importadores e Exportadores de Cortiça (AIEC), a investigação e
desenvolvimento levada a cabo pela indústria
no sentido da aposta e produtos de qualidade,
as novas aplicações para a cortiça, a Campanha Internacional da Cortiça desenvolvida em
França e na Alemanha e os projectos da associação para o ano corrente e que se colocam
como um desafio para o único sector em que
Portugal é líder mundial.
Para subscrever a revista, pode contactar os
serviços da APCOR.

Capa da 1ª edição da “Foresta Mediterránea”

MEDIA

Cortiça nas páginas da
National Geographic
“A química da cortiça” é o título do artigo de 16 páginas que marcou a
National Geographic Portugal na edição de Março. A reportagem aborda as últimas investigações da área da cortiça e coloca-a como um excelente campo de investigação para a ciência e para o design.

O

artigo, da autoria de António Luís Campos,
faz uma simbiose entre o texto e a imagem,
com testemunhos da indústria de cortiça, investigadores e outras indústrias que utilizam a
cortiça, como é o caso do vinho, e uma recolha fotográfica alargada e ilustrativa das várias
temáticas.
A questão da sequenciação do genoma do
sobreiro, com vista à descoberta do DNA do
sobreiro, um estudo que se iniciou com o Instituto Superior de Agronomia, passando depois
para o Instituto Nacional de Engenharia e o
Biocant, é um dos temas abordados.
Das novas aplicações há lugar para a utilização da cortiça nos aviões e nos foguetões. A
Dyn’Aero dá o seu testemunho de uso da cortiça apontando razões como ecologia, resiliência e estética e para a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA), a cortiça aparece como um
escudo térmico e isolante contra vibrações.
Do ar para a água, a cortiça surge associada
aos caiaques Nelo. Reconhecidos como os
melhores, conseguiram servir nos jogos olímpicos de Pequim os atletas mais medalhados.
Em terra e sobre rodas, há referência ao novo
Mercedes F700, e, na construção, a cortiça é
associada ao Pavilhão de Portugal na Expo de
Hannover 2000, agora em Coimbra, uma obra
de Siza Vieira e Souto Moura.
A reportagem dá lugar, também, ao principal
produto do sector, a rolha de cortiça. Numa
breve descrição do processo, desde a floresta
até ao produto final. O processo termina no
Douro, com o ritual de abertura de uma garrafa, na Quinta do Vesúvio, e um testemunho
exemplar de Dominic Symington que chama
a atenção para o papel importante que a rolha
de cortiça desempenha. O artigo relata, ainda,
a importância ambiental da opção por uma
rolha de cortiça, alertando para o facto deste
vedante emitir menos CO2 do que os vedantes
de plástico e as cápsulas de alumínio.
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O artigo relata, ainda, a
importância ambiental da
opção por uma rolha de
cortiça, alertando para o
facto deste vedante emitir
menos CO2 do que os
vedantes de plástico e as
cápsulas de alumínio.
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MEDIA

Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas
como o Plano de Apoio à Indústria da Cortiça, a reciclagem de rolhas de cortiça e a crise
mundial que tem afectado o sector da cortiça, com referências aos despedimentos e insolvência de algumas empresas, são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.
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de Arquitectos Anónimos que serve de casa de fim-desemana a uma família numerosa, na região de Esposende. Com 288 metros quadrados e três pisos, o edifício
que prima pelas preocupações ambientais, tem como
revestimento exterior placas de aglomerado de cortiça.
Segundo os autores “a cortiça é um material denso que
enfatiza a compactação da casa e as ideias de abrigo,
caverna ou casa-forte que a habitação procura ter.” Outra
característica apontada tem que ver com as tonalidades
da cortiça que permitem com que a casa se dilua no
meio da paisagem envolvente.
In, Notícias Sábado, 24 Janeiro 2009
O Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), mais especificamente a Unidade de Tecnologia da Cortiça, venceu o prémio do Green Project
Awards para a categoria Investigação e Desenvolvimento. O projecto consiste na produção de aglomerados
compósitos com embalagens cartonadas e partículas
de cortiça. A aplicação destes aglomerados verifica-se

na construção/arquitectura em painéis de divisórias,
tectos falsos, mobília, painéis acústicos e pavimentos e
revestimentos.
In, Tecnologias do Ambiente, 01 Janeiro 2009
Foi inaugurada, em Mozelos, a primeira unidade de reciclagem de resíduos de cortiça. Pertencente à Amorim
Cork Composites, a instalação pode reciclar até 300 milhões de rolhas que entram no mercado português. No
dia da inauguração já recebeu 12 toneladas de rolhas
de cortiça proveniente do projecto Green Cork, lançado pela Quercus, nos Modelos/continente e, ainda, no
Dolce Vita e, também, 1,7 milhões de rolhas que vieram
dos Estados Unidos.
in, Jornal de Negócios, 21 Janeiro 2009
O futuro modelo F700 da Mercedes escolheu a cortiça
para forrar o seu interior. A fabricante alemã escolheu
este material como forma de tornar o carro mais amigo
do ambiente.
In, Diário Económico, 08 Janeiro 2009

Biocombus é o nome do projecto desenvolvido por um
investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) e que visa a criação de um combustível
sólido para caldeiras domésticas à base do aproveitamento dos resíduos resultantes do sector oleícola e da
cortiça. Depois de dois ano e meio de investigação, João
Claro vai tentar criar um protótipo que consiga transformar o processo que resultou a nível laboratorial para a
escala industrial. Para já a candidatura apresentada pelo
investigador aos fundos comunitários foi aprovada e
está orçamentada em 1,2 milhões de euros.
In, Notícias da Manhã, 25 Fevereiro 2009
Rui Falcão conta a história de um amigo que visitou,
Franz Weninger, produtor vinícola em Horitschon, Mittelburgenland, na Áustria. Depois de uma viagem pelas
vinhas, o jornalista questionou se era possivel conciliar a
prática biodinâmica, na vinha e adega, com a aplicação
de cápsulas de alumínio. A resposta foi que “não passaria pela cabeça utilizar outro material que não a cortiça
para vedar os seus vinhos … pela simples observação
da vida.” E a explicação: “as suas minhocas sempre que
colocadas em caixas de plástico tentaram fugiram …
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o primeiro trimestre de 2009, o sector da cortiça manteve presença assídua nos jornais nacionais. Neste período foram publicadas 339 notícias
na imprensa nacional, o triplo das notícias publicadas no mesmo período no ano anterior. O que
se traduz numa média de quatro notícias por dia.
O mês de Fevereiro alcançou 140 notícias (gráfico
1). Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai para
o Jornal de Notícias que dedicou 27 notícias ao
sector, seguido pelo diário Económico com 25
peças. O Terras da Feira continua a assumir a liderança entre os jornais regionais, tendo publicado
neste trimestre 28 notícias. De destacar, ainda,
categoria “outros nacionais” com 72 notícias publicadas, dos quais se destaca a Vida Económica
com 15 artigos, seguido pelo Diário OJE, com
11 notícias (gráfico 2). Os temas que mereceram
maior notoriedade por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com a crise que está a
afectar o sector da cortiça (34 por cento), seguido dos projectos da APCOR com 21 por cento,
nomeadamente a informação sobre o Plano de
Apoio à Indústria da Cortiça, que arrecadou 41
peças (gráfico 3). As notícias publicadas durante o
primeiro trimestre deste ano tiveram como principal fonte de informação as empresas de cortiça
(35 por cento), seguida pela APCOR (28 por cento
cada) (gráfico 4).
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Metodologia:
A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa).
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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quando depositadas em caixas de madeira nada as inquietava.” O paralelismo. “Só a rolha de cortiça, por ser
um produto natural, poderia proporcionar o conforto e
amparo que os seus vinhos necessitam para uma vida
saudável e serena na garrafa.”
In, Público, 14 Fevereiro 2009
Foram recolhidas 20 mil rolhas no evento da Essência do
Vinho, que aconteceu de 05 a 08 de Março. A iniciativa
teve lugar no Palácio da Bolsa, no Porto, e teve como objectivo sensibilizar os produtores vinícolas e os visitantes
para a prática da reciclagem de rolhas de cortiça.
In, Diário de Noticias, 05 Março 2009
A cortiça está retratada num azulejo oitocentista que pode
visualizar em http://www.flickr.com/photos/60083277@
N00/2269265729/in/set-72157604017614644/ . Um sobreiro, um tarro e um fardo de cortiça são alguns dos
elementos presentes nesta pintura.
In, www.flickr.com, Fevereiro 2009
A China quer aumentar as importações de cortiça portuguesa. Esta afirmação foi deixada pelo ministro dos
Negócios Estrangeiros chinês, Yang Jiechi, que afirmou
que o país pretende alargar o nível de importação de
produtos portugueses, sobretudo dos sectores de cir-
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cuitos integrados e da cortiça. “A China gostaria de intensificar a cooperação com Portugal na área económica e comercial. Na reunião salientei que a China gostaria
de importar mais produtos competitivos de Portugal,
nomeadamente de circuitos integrados e cortiça”, disse o responsável após um encontro com o homólogo
português, Luís Amado. “A China também vai incentivar
as suas melhores empresas e com maior reputação para
virem para Portugal encontrar novas oportunidades de
negócio”, acrescentou.
In, Expresso On-line, 23 Janeiro 2009
O reconhecido critico de vinhos Jamie Goode publicou
um artigo sobre “A caça ao TCA”. No texto refere que há
boas noticias nesta área, já que a indústria de cortiça está
a responder às críticas que lhe são feitas e está também
a trabalhar para a qualidade das rolhas de cortiça ao tentar descobrir as causas do TCA e a implementar métodos
que o permitam remover. Algumas das soluções surgem
de várias empresas. No artigo aborda os vários métodos
e apresenta os progressos que têm sido feitos, quais os
passos que têm sido desenvolvidos para a redução significativa no número de garrafas encontradas com este
problema. O jornalista refere que há uma nova etapa para
a rolha de cortiça como vedante para o Vinho.
In,www.winesandvines.com, Janeiro 2009

28%
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Os produtores de vinho que optem por cápsulas de alumínio têm de ser muito vigilantes para evitar os odores
de sulfidos nos seus vinhos. Isto porque o oxigénio não
consegue entrar na garrafa e os problemas de redução
aparecem. Por outro lado, e devido ao espaço que fica
vazio entre o vinho e o topo da garrafa, os vinhos podem
também ser engarrafados com excesso de oxigénio, o
que pode provocar, por sua vez, problemas de oxidação.
No artigo o autor afirma que ao contrário do que se fez
crer, as cápsulas de alumínio também provaram que são
“mortais” (ou seja não são inumes a problemas”).
In, www.winesandvines.com, Janeiro 2009
Bernard O’Shea, um jornalista australiano que visitou o
sector da cortiça, publicou um artigo sobre os benefícios
da utilização da cortiça para o meio ambiente. O apelo
aos consumidores de vinho foi deixado “ se pretende
contribuir para a redução das emissões de dióxido de
carbono, escolha uma garrafa vedada com cortiça”. A reportagem apresenta ainda os dados comparativos entre
a cortiça e os outros vedantes, demonstrando a vantagem ambiental da cortiça.
In, The Australian Financial Review, 12 Março 2009
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APCOR acolhe plenário
da ISO para a cortiça
A APCOR, enquanto Organismo de Normalização Sectorial (ONS)
com ligação à Organização Internacional de Normalização (ISO),
acolheu mais uma reunião do Plenário da ISO/TC87 (Cortiça).

A

iniciativa, que decorreu nos dias 3 e 4 de
Março, sentou à mesa um conjunto de peritos
de França, Espanha e Portugal e que discutiram
temáticas diversas relacionadas com os respectivos grupos internacionais de trabalho de normalização, a saber: defeitos e classificação das
rolhas; características das rolhas; amostragem –
cortiça; e métodos de ensaios químicos – rolhas.
Estes grupos foram dinamizados pelo presidente da ISO TC87, Miguel Elena Roselló, e contou
com o apoio da coordenação da APCOR.
Ao longo deste plenário, cada grupo apresentou
os resultados do trabalho efectuado, documentos gerados e planeamento do trabalho a desenvolver, de acordo com a agenda previamente definida e distribuída. Após as intervenções
dos grupos, foi feito um balanço global de toda
a actividade da ISO TC 87 e propostas acções
futuras. Este foi mais um momento em que,

para além da troca de conhecimentos técnicos,
partilhou-se interesses comuns em melhorar as
relações de amizade e fomentar o trabalho de
equipa na normalização.
Deste plenário resultaram algumas resoluções
das quais se referem as mais relevantes: o presidente da ISO TC87 deverá, por um lado, enviar
uma carta ao presidente da Confederação Europeia da Cortiça, no sentido de pedir que este
organismo incentive as empresas de produtos
cortiça a proporem temas dos seus interesses,
assim como o facilitarem a presença dos técnicos na actividade da normalização; e, por outro
lado, irá propor à Organização Internacional dos
Vinhos uma ligação através de um grupo de trabalho comum, para trabalharem sobre os métodos de ensaio onde interagem a rolha e o vinho.
De destacar, ainda, que do quadro das normas
a analisar periodicamente, ficou definido pedir

Especialistas em cortiça continuam a
debater normalização sectorial

a revisão para as normas ISO 2067:1998, ISO
2190:1998 e ISO 2385:1993 e pedir confirmação
para as normas ISO 22308:2005, ISO 21128:2006,
ISO 1216:1998, ISO 2386:1998 e ISO 3810:1987.
O Plenário terminou com uma nota de agradecimento à APCOR pelo acolhimento dado aos
participantes e ficou, desde logo, definido que a
próxima reunião com este carácter será em Fevereiro de 2010 na Associação de Normalização
Espanhola (Aenor), em Madrid.
Desde a última reunião, que decorreu há cerca de um ano, o trabalho desenvolvido tem-se
mostrado profícuo. Foi já possível avançar com
a elaboração e revisão de normas, assim como
participar e analisar a votação de normas ISO de
outros comités (ISO TC 163 e ISO TC 219) que
têm ligação à cortiça.
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418 empresas certificadas
pelo Systecode
A

indústria mundial da cortiça tem aderido
progressivamente ao Systecode - Sistema de
Acreditação das Empresas mediante o Código
Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR). Na
campanha de 2008 foram 418 as empresas a nível mundial que conseguiram obter esta certificação - 304 do total são empresas portuguesas,
77 espanholas, 14 francesas, 15 italianas, cinco
marroquinas, duas tunisinas e uma alemã (gráfico 1).
Ao compararmos este número com o ano
transacto verifica-se uma diminuição de seis
por cento das empresas certificadas em todo
o mundo, no entanto, Portugal contrariou esta
tendência registando um aumento de mais um
por cento, o que representa mais três empresas

certificadas do que em 2007. Aliás, Portugal tem
liderado desde o início no número de empresas
certificadas, registando, no último ano, 75 por
cento do total das empresas acreditadas. Refirase, ainda, que Portugal começou por ter 87 certificadas em 2000, atingindo, hoje, um aumento
de quase 250 por cento, com 304 empresas certificadas. Espanha ocupa o segundo lugar nas
empresas certificadas representando, em 2008,
18 por cento do total e Itália fica no terceiro lugar com 3,5 por cento.
Na campanha de 2008, pode, ainda, assinalar-se
uma taxa de certificação na ordem dos 95 por
cento, uma vez que das 441 empresas auditadas a nível internacional, apenas 23 não conseguiram obter a certificação.

Gráfico 1 – Evolução das empresas certificadas pelo Systecode
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O Systecode é uma iniciativa liderada pela
Confederação Europeia da Cortiça (CELiège)
e conta, em Portugal, com o apoio da APCOR,
que através de um trabalho de informação, de
sensibilização e de acompanhamento na implementação do código acompanha as empresas,
demonstrando-lhes a importância deste sistema como um factor estratégico de desenvolvimento individual e de todo o sector.
Registe-se, ainda, que o CIPR está em constante
evolução tendo em conta as crescentes necessidades que vão surgindo nos diferentes mercados vinícolas e, também, no seio do sector.
Deste modo, o Conselho de Administração da
CELiège, onde têm assento as principais associações corticeiras europeias, que reuniu na
primeira semana de Março em Portugal, decidiu
avançar com a revisão do código, tendo como
principais linhas de melhoria a excelência do
processo de fabrico e do produto, a melhoria das
práticas ambientais das empresas e, por último,
a eficiência da utilização de recursos e energia.
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APCOR recebeu
certificado de qualidade
A APCOR recebeu da Associação Portuguesa
de Certificação (Apcer) o certificado de conformidade, com o número 2008/CEP.3303, no âmbito da implementação do Sistema de Gestão
da Qualidade (Norma NP EN ISO 9001:2008). O
presidente da APCOR, António Rios de Amorim, recebeu do gestor da Apcer, Daniel Silva,
o certificado e, ainda, uma bandeira da Apcer,
como símbolo desta certificação.
No seu âmbito de actividade é a primeira entidade a ser certificada pela nova norma e uma
das primeiras a nível nacional a conseguir o
reconhecimento pela ISO 9001:2008.
No âmbito desta metodologia, a associação
definiu como Política da Qualidade: “Na pros-

secução da sua missão, a APCOR baseia a sua
política de qualidade na satisfação dos associados, através do cumprimento dos objectivos, do envolvimento e motivação da equipa
operacional e parceiros estratégicos, num
espírito inovador e de melhoria contínua da
organização.”
“ O processo de implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade da APCOR contou com o
envolvimento efectivo de todos os seus colaboradores, num compromisso de melhoria dos
serviços da associação com vista à satisfação
das empresas associadas”, comenta o Director
Geral da APCOR, Joaquim Lima.

António Rios de Amorim e equipa da APCOR
(acima) recebem certificado de qualidade
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APCOR lançou Concurso de Artes
Florais em Cortiça
Fazer uma simbiose entre a cortiça e outros materiais e que resultasse
num arranjo floral foi o desafio proposto pela APCOR, o Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça, o Centro Tecnológico da Cortiça e a Câmara Municipal da Feira (Gabinete de Apoio ao Empresário).
Stand da APCOR na ENEFeiras

O

s arranjos florais que chegaram à associação tiveram como autoras Maria Amélia Freitas,
Andreia Baptista e Alzira Quintanilha, que receberam o primeiro, segundo e terceiro prémio
respectivamente.
Os prémios em cortiça (guarda-chuva, boné
e bases em cortiça, atribuídos segundo esta
ordem) foram oferecidos pela empresa associada da APCOR, Corticeira Viking, aos quais
se juntaram alguns materiais informativos da
associação.
As peças, que primaram pela criatividade e originalidade, foram elaboradas apenas com cortiça ou produtos de cortiça transformados, nomeadamente, rolhas, prancha de cortiça, papel
de cortiça, tecido de cortiça, aglomerados de

Arranjo Floral vencedor do 1º Prémio e 2º Prémio

cortiça e outros materiais com propriedades
de cortiça.
Os arranjos que concorreram a este concurso
estiveram em exposição de 26 a 29 de Março,
na ENEfeiras - Educação, Negócios & Emprego,
no Europarque. A feira - promovida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira através do
Gabinete de Apoio ao Empresário - consistiu
numa fusão dos eventos Feiranegócios e Feira das Profissões, apresentando, pela primeira
vez, a componente emprego.
A mostra teve como objectivos principais potenciar as diferentes actividades económicas
existentes no concelho, fomentar a oportunidade de ligação ao mundo empresarial e dos
negócios, bem como, proporcionar oportuni-

dades de emprego, actividades educativas e
formativas. Foram, ainda, propósitos do certame dar continuidade ao trabalho de consolidação da rede de cooperação institucional e
empresarial da região e divulgar instrumentos
de trabalho existentes no âmbito das parcerias
e redes constituídas na área de negócio, bem
como, incrementar parcerias nas novas áreas
de intervenção, nomeadamente, de emprego
e formação.
De registar, ainda, que a APCOR esteve presente no evento, num espaço conjunto com
o Centro de Formação Profissional da Indústria
da Cortiça e o Centro Tecnológico da Cortiça e
que visou a promoção da cortiça nas suas inúmeras vertentes.

FORMAÇÃO
No ano de 2008
frequentaram o Cincork
cerca de seis mil pessoas
em formação e em processo
de RVCC, correspondendo
a um aumento de 30 por
cento face ao ano anterior.

Cincork com mais
formação em 2008
operadores de formação profissional de excelência e de referência”.
Com efeito, os resultados alcançados devem-se
a um elevado grau de satisfação dos adultos, a
um elevado grau de envolvimento das empresas e a uma equipa fortemente motivada e
empenhada. Será, pois, com uma atitude positiva e construtiva que vamos continuar a dar o

nosso melhor, a ser mais ambiciosos nos nossos objectivos e a exigir mais de nós próprios,
sendo este o melhor caminho para podermos
responder à crescente internacionalização das
empresas, à rápida evolução tecnológica e a
novas competências relacionais.
Colaboração Silvério Cordeiro, Director do Cincork

Alunos em formação no Cincork
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Gráfico 1 - Evolução da Actividade do Cincork (2006 – 2008)

Nº de Pessoas que frequentaram o Centro

O

Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork) tem vindo a desenvolver uma oferta formativa de valor acrescentado, essencial ao desenvolvimento sustentável
não só da indústria da cortiça, mas também do
concelho de Santa Maria da Feira e da região
do Entre Douro e Vouga.
Com efeito, trata-se de um Centro dedicado à
formação de activos, desempregados e jovens,
em prol das necessidades das empresas, preparando-as para melhor se adaptarem, anteciparem e liderarem processos de mudança.
Na verdade, no ano 2008, frequentaram o
Centro cerca de 6000 pessoas em formação e
em processo de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências (RVCC), correspondendo a um aumento de 30 por cento
relativamente ao ano anterior, perfazendo cerca de 270 mil horas de volume de formação
(Gráfico 1).
No entanto é de relevar que o processo de
RVCC, corporizado na Iniciativa Novas Oportunidades, tem vindo a constituir uma “porta de
entrada” dirigida a todos aqueles que pretendem melhorar as suas qualificações escolares
e profissionais. Dentro deste quadro, o Centro
Novas Oportunidades do Cincork certificou
638 adultos de nível básico e secundário.
De facto, é opinião alargada do sector corticeiro que “uma parte significativa dos activos que
concluíram o processo de RVCC revelam uma
maior abertura ao conhecimento e uma maior
disponibilidade para aprender, a par de uma
maior auto-estima e auto-confiança que marcam positivamente o ambiente de trabalho”,
conforme salientou o presidente da APCOR,
António Rios de Amorim.
Efectivamente, para levar a cabo a actividade
desenvolvida, o Cincork dispôs de um orçamento global de 1.740.000 euros, representando um aumento de 15 por cento relativamente
ao ano anterior.
Nas palavras do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social e do Secretário de Estado do
Emprego e Formação Profissional, o Cincork é
um Centro Protocolar que integra “a rede de

2008
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Yemy Awosile, designer têxtil e de materiais

Cortiça transformada
em tecido têxtil
Yemi Awosile é uma designer têxtil e de
materiais residente em Londres. O coração
do seu trabalho explora a identidade e tradição dos materiais com significado social
e com fortes ligações ao ambiente. A cortiça é um deles.

Perfil
Yemi Awosile tem 24 anos de idade e reside
em Londres. Os seus estudos na área das artes
e design iniciaram-se em 2002 no Central Saint
Martin’s College of Art, Art Foundation, tendose licenciado entre 2003/2006 em Design Têxtil pelo Chelsea College of Art and Design. De
2006 a 2008 realizou um mestrado em Fabricação de Tecidos, no Royal College of Art.
Participou em 2007 na exposição Global Cities,
em colaboração com o British Architect Nigel
Coats na galeria Tate Modern, em Londres, e
um ano depois esteve presente na exposição
Living Proof, London Design Festival, e na exposição do concurso Design Cork for Future
Innovation, em Lisboa.
Já conseguiu arrecadar três prémios, a saber:
vencedora do Marianne Straub Travel Prize, segundo prémio do Valpak Sustainability Award e
vencedora do Dutch Design Cork Event.
O seu trabalho está disponível em http://www.
treehugger.com/files/2008/10/new-designsfor-cork-recycled-plastic.php, possuindo, ainda, uma página pessoal na Internet em www.
yemiawosile.co.uk .
Amostra de tecido elaborado com cortiça

corporar no seu trabalho estas preocupações, uma
vez que estamos a viver um tempo em que a nível
ambiental o mundo está a sofrer alterações e já
estamos a sentir os problemas relacionados com
as mudanças climatéricas. Gosto do facto de que
quando mais cortiça descortiçamos, mas CO2 é
absorvido da atmosfera; e, ao mesmo tempo, não
podemos consumir toda a cortiça que desejemos,
porque temos sempre de esperar nove anos para a
poder voltar a descortiçar. Para além de tudo isto, a
cortiça ajuda na preservação do habitat natural. As
outras indústrias deveriam aprender muito com a
indústria de cortiça.
Quanto às características intrínsecas da cortiça,
posso afirmar que ela é um material excelente para
trabalhar, porque é flexível, leve, macia, qualidades
imprescindíveis para um designer têxtil.

Notícias APCOR - Como encontrou a cortiça?
Yemi Awosile - Encontrei alguma informação sobre a cortiça na Internet, nomeadamente no site
da APCOR e da empresa Amorim. Não consegui
encontrar bibliografia sobre esta temática.

Há quanto tempo já trabalha a cortiça?
Trabalho a cortiça há cerca de 18 meses. Desenvolvi um trabalho muito interessante enquanto estava a estudar no Royal College of Art (em Londres)
no primeiro ano do meu curso.

E como nasceu este desejo de trabalhar a cortiça?
Antes de descobrir a cortiça, trabalhava com couros duros. Tenho particular interesse pela sustentabilidade e produtos naturais. Há cerca de três anos,
deparei-me com a cortiça em materiais de livraria.
Alguém mencionou que a cortiça era um produto sustentável, mas o meu conhecimento sobre
o produto era muito limitado. Apenas associava a
cortiça a rolhas ou a memo-boards. Após alguma
investigação, descobri que podia usar a cortiça
sem qualquer sombra de dúvidas. Fiquei fascinada com as fotografias que vi do descortiçamento
e com o tempo que era necessário despender até
obter uma rolha de cortiça. Fiquei, também, muito entusiasmada com a sua diversidade e as suas
propriedades únicas. Quando partilhei esta informação com outras pessoas percebi que o conhecimento delas sobre a cortiça também era muito
limitado. No Reino Unido, a cortiça foi muito usada
em design de interiores até aos anos 70, mas nos
últimos tempos deixou de se ver essa utilização.
Durante o meu ano de mestrado, propus uma visita de investigação a Portugal. Com o apoio da
universidade ganhei uma bolsa que me permitiu
estar um mês no coração do mundo da cortiça.
Pude ver o descortiçamento de perto e conviver
com produtores e industriais locais. Fiquei extremamente surpreendida com o facto de as árvores
serem descortiçadas sem qualquer dano.
Vindo eu de uma grande cidade, fiquei apaixonada pelo poder da natureza e pelos sábios conhecimentos dos portugueses que lhes permite explorar
este fonte de riqueza sem danificar o ambiente.

Que tipo de produtos desenvolve e quanto podem custar?
Eu desenvolvi tecidos para revestir interiores ou
para a moda, mas ainda estou numa fase embrionária do meu trabalho. Por isso, neste momento,
ainda, é um pouco cedo para falar de valores.

Quais são as principais qualidades da cortiça como
matéria-prima? E como estas são fundamentais
para o desenvolvimento do seu trabalho?
A indústria têxtil é responsável por produzir bastante lixo prejudicial. É importante saber que o
material que eu uso provém de uma fonte renovável e sem prejuízos para o ambiente. Nos dias
de hoje é muito importante para os designers in-

Que projectos está envolvida? Ganhou algum prémio com eles?
Posso referir três projectos. Enquanto estive em
Portugal conheci a designer portuguesa Ana Mestre que estava a organizar um concurso para designers sobre a cortiça juntamente com a Universidade de Delft, na Holanda. Participei neste evento e
foi bastante interessante estar entre os vencedores
do concurso juntamente com outros três grupos.
Também, em 2008, recebi um prémio da Valpack
relacionado com a reciclagem. O prémio da sustentabilidade foi aberto aos alunos e foi pedido
que se avaliasse em termos de eco-design. A chave
deste prémio era reduzir a pegada de carbono da
sociedade pelo design. Ganhei o segundo prémio.
Pode encontrar mais informação em www.valpak.
co.uk/nav/page2052.aspx .
Depois da minha licenciatura tornei-me a primeira investigadora de materiais do Royal College of
Arts. Isto tem o apoio do London Design Festival e
permite uma bolsa de nove meses que me ajuda a
continuar com o meu trabalho.
Quais são os seus planos para os próximos tempos?
A aliança anglo-portuguesa entre Inglaterra e
Portugal é a aliança mais antiga no mundo. Foi assinada em 1373 e continua até aos dias de hoje.
Estou à procura de um investimento que me permita abrir um estúdio de trabalho, um centro de
informação sobre a cortiça e desenvolver material
que permita representar e promover a cortiça em
Londres. Gostava, também, de poder evoluir nos
meus projectos e torna-los acessíveis de usar a um
conjunto mais alargado de acessórios.
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Domingos Cerqueira, gerente da Cerqueira & Teixeira

“Só oferecemos
produtos de qualidade”
Fundada em 1977, a Cerqueira & Teixeira, Lda. é uma empresa de cariz familiar que teve como impulsionador Domingos Cerqueira, actual gerente.
Um ano depois do nascimento da empresa, a esposa do proprietário, Irene
Teixeira da Silva, juntou-se como sócia da empresa originando a alteração
do nome para Cerqueira & Silva, Lda. Nome que se manteve até 1982, altura em que os três filhos do casal, Paulo, Natália e Daniela se juntaram à
sociedade, levando a evolução do nome para Cerqueira & Teixeira, Lda., que
persiste até hoje.

D

esde o ano da fundação até aos dias de
hoje o número de trabalhadores tem-se mantido estável, contando com 10 colaboradores.
“Somos uma empresa pequena e de cariz familiar mas, ao longo dos anos, temos assumido
uma estabilidade que nos tem permitido estar
no mercado com seriedade”, refere Domingos
Cerqueira.
Já as instalações foram evoluindo ao longo dos
tempos, começando por um pequeno espaço
em Fiães que albergou a fábrica durante 14
anos, passando para o espaço actual, na Zona
Industrial do Fundão, em Mozelos.
Com uma produção diária de 70 mil rolhas de
cortiça natural, a Cerqueira & Teixeira Lda. já exportou para a Alemanha e Espanha, mantendo

agora alguns clientes no mercado externo, mas
tendo como principal foco o mercado interno.

Qualidade como linha mestra
“Só oferecemos produtos de qualidade aos
nossos clientes”, afirma Domingos Cerqueira,
gerente da Cerqueira & Teixeira, Lda. E continua:
“temos a preocupação em comprar cortiça de
qualidade para podermos disponibilizar produtos de qualidade.” Uma norma empresarial
que permite à Cerqueira & Teixeira Lda. enfrentar os problemas que o sector está a passar de
uma forma mais segura. “Sabemos que o negócio está difícil, mas as relações de confiança
e de profissionalismo que mantemos com os

Domingos (pai) e Paulo (filho) Cerqueira
verificam máquina de escolha automática

Cerqueira & Teixeira Lda. produz
70 mil rolhas naturais/dia

nossos clientes, permitem-nos contornar esta
crise”, refere o empresário.
Como exemplo apresenta a certificação Systecode que está implementada na empresa
desde 2000. “Estamos certificados em todas as
fases do processo de produção de rolhas, desde a cozedura até ao produto final, para além
de contarmos com fornecedores também
certificados. Todos os nossos fornecedores
de matéria-prima são certificados”, afirma. “Os
clientes perguntam-nos se somos certificados,
porque querem a garantia do produto e nós,
a montante, exigimos também que os nossos
fornecedores sejam certificados”, explica Domingos Cerqueira. Deste modo, o gerente considera que “apesar da certificação ter um custo
elevado para a empresa, o custo/benefício da
implementação do sistema vale o esforço.”
Ao nível da matéria-prima, o empresário refere,
ainda, que “a qualidade da cortiça tem vindo
a diminuir e isso não se tem reflectido nos
preços”, por isso considera que “é preciso equilibrar melhor o mercado, no sentido da fileira
conseguir responder melhor às dificuldades
que todos sentimos.”
Enquanto associado da APCOR, a empresa Cerqueira & Teixeira Lda. e os seus responsáveis
assinalam “a evolução que a associação teve
nos últimos anos, com destaque para a disponibilização de informação útil aos seus associados e o esforço que tem sido desenvolvido
no combate aos vedantes alternativos”. “Consideramos que as campanhas internacionais de
promoção da cortiça são uma mais-valia para
todo o sector e que a APCOR deve investir na
promoção externa dos nossos produtos”, conclui Domingos Cerqueira.
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Programa

Principais actividades em curso

Próximas actividades

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

• Elaboração de candidatura SIAC/QREN através da qual a APCOR se propõe organizar um congresso
internacional de grande dimensão, entre outras actividades.

• Análise da candidatura pelo QREN do projecto
apresentado.

Sistema de Gestão da
Qualidade

• Certificação da APCOR pela APCER.

• Após certificação, continuar a cumprir com
as regras impostas pela norma de referência,
sempre com o objectivo de melhoria contínua
dos produtos/serviços disponibilizados aos seus
associados.

Pólo de
Competitividade da
Floresta (PCT)

• Elaboração da candidatura tripartida envolvendo o sector da cortiça, madeira e mobiliário e pasta e
papel.

• Análise da candidatura pelo Ministério da
Economia e Inovação/QREN.

Programa Formação
PME

• Intervenção nas 32 empresas que aderiram ao programa, findo o qual será elaborado um
diagnóstico estratégico e plano de desenvolvimento que irá ser posto em prática nos meses
seguintes.

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

Plano de comunicação
internacional

• Recolha de informação para instrução de candidatura de um plano de promoção dos produtos de
cortiça, da área vitivinícola (rolha de cortiça) e dos materiais de construção e decoração (pavimentos
e revestimentos).
• Realização de reuniões com as empresas dos dois subsectores (rolhas e materiais de construção e
decoração), com o objectivo de definir os princípios orientadores das campanhas.

• Instrução de candidatura a apresentar junto do
QREN.

