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Rolha de Cortiça
é amiga do ambiente
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Investigador do ISA
estuda retenção
de carbono pelo
montado

APCOR em
processo de
certificação

CELiège lança Guia
de Compras
de Rolhas
de Cortiça

Santos Pereira, docente e investigador do Instituto Superior de Agronomia, em entrevista ao Notícias
APCOR, explica o estudo que desenvolveu no montado de sobro e
que permitiu concluir que o montado apresentou valores de sequestro
de carbono de cerca de 190g por m2
e ano.

A APCOR deu início a um processo
interno de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (Norma
NP EN ISO 9001:2000), com vista
à sua futura certificação. Este processo tem como objectivo principal
melhorar os serviços prestados aos
seus associados, bem como criar as
condições adequadas ao desenvolvimento da missão da associação.

A Confederação Europeia da Cortiça lançou o “Guia internacional
para a compra de rolhas de cortiça
para vinhos tranquilos”. Este guia
tem como objectivos proporcionar
orientações técnicas, incluindo requisitos químicos, físicos, microbiológicos e de classificação, para a
compra de rolhas de cortiça.
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notícias

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

SIVAL

16 a 18 de
Janeiro 2008

França

www.sival-angers.com

IFOWS

17 a 19 de
Janeiro de
2008

India

www.ifows.com

VINISUD

18 a 20 de
Fevereiro de
2008

França

www.vinisud.com

VINARIA

26 a 29 de
Março de
2008

Bulgária

www.fair.bg/en/events/
Vinaria08.htm

Feiras de materiais
de construção
Feira

Data

Local

Web-site

SURFACES

30 de Janeiro
a 01 de
Fevereiro de
2008

Las Vegas

www.surfaces.com/

BUDMA

22 a 25 de
Janeiro de
2008

Polónia

www.budma.pl/en

CEVISAMA

5 a 9 de
Fevereiro de
2008

Espanha

http://cevisama.feriavalencia.
com/

BATIR

8 a 17 de
Março de
2008

França

www.nicexpo.com/
evenements/fdn/ infos_eng.
php

MOSBUILD

1 a 4 de Abril
de 2008

Rússia

www.mosbuild.com/eng/

Jovens portugueses
desenvolvem projecto
de “Valorização da
Rolha de Cortiça”

A

na Carolina, Ana
Cláudia, Ana Martins e Sara Amaral
são as jovens portuguesas que desenvolveram o
projecto “Valorização da
Rolha de Cortiça”que vai
representar Portugal no
concurso do Eco-Parlamento Jovem e que decorre em Maio de 2008, em
Praga, Áustria. As alunas
pertencem à Escola Secundária do Fundão e o projecto está sob a orientação da
professora Isabel Ferreira.
Com o slogan “Vamos mudar os nossos hábitos!”, o
Eco-Parlamento Jovem
reunirá jovens da Europa



e Canadá interessados na
protecção e preservação
do ambiente e que tenham elaborado projectos de sensibilização com
vista a uma mudança de
comportamento da comunidade em geral. As jovens implementaram uma
rede de recolha de rolhas
de cortiça nos restaurantes e cafés da região, e,
posteriormente, encaminham-nas para as indústrias transformadoras de
cortiça para poderem ser
recicladas.
Mais informações podem
ser obtidas em www.eyep.
info/IndexR.asp.

Seminário Joaquim
Vieira Natividade,
a subericultura
e o património
cultural e ambiental
corticeiro

H

omenagear e difundir o legado
do Eng.º Vieira
Natividade, uma das figuras mais destacadas da subericultura mediterrânea
e, simultaneamente, contribuir para a divulgação
da investigação, de acções
e de projectos em curso
na área da cortiça, relacionando estas temáticas
com outras vertentes,
nomeadamente naturais
e ambientais, científicas,
económicas, históricas e
patrimoniais, foram os
principais objectivos do
seminário “Joaquim Vieira Natividade, a subericultura e o património cultural e ambiental corticeiro”,
promovido pela Câmara
Municipal do Seixal através do Ecomuseu Municipal, realizado nos dias 21 e
22 de Setembro no Fórum
Cultural do Seixal.
A iniciativa contou com a
participação de investigadores, entidades públicas
e associativas nacionais
e internacionais, com comunicações organizadas
em três painéis temáticos,
seguidos de debate: I - Características e importância
do montado de sobro, enquanto sistema multifuncional; II - Investigação e
desenvolvimento suberí-

colas e sua projecção económica – de Vieira Natividade aos nossos dias e III
- Conhecimento e divulgação do património cultural – técnico/científico
– e ambiental corticeiro
– projectos e parcerias.
O seminário foi complementado com visita à exposição “Joaquim Vieira
Natividade (1899-1968):
uma vida com a cortiça”,
organizada pelo Ecomuseu Municipal do Seixal
em parceria com a Estação
Florestal Nacional (EFN)
(Oeiras), onde se exibe
um importante conjunto
de objectos do espólio da
EFN, relacionados com
a actividade científica de
investigação e de experimentação do Eng.º Vieira
Natividade e da Estação
do Sobreiro de Alcobaça.
No dia 22 de Setembro
efectuou-se, com o apoio
da Fundação João Lopes
Fernandes, uma visita
ao montado de sobro nas
herdades do Salgueiro, de
Montalvo e dos Leitões,
situadas na Charneca de
Montargil, acompanhada
pelos engenheiros João
Pereira Lopes e Pedro
Pacheco Marques. Esta
iniciativa visou possibilitar aos participantes o
conhecimento de diversos

aspectos do sobreiro e da
produção de cortiça, bem
como observar alguns dos
resultados da colaboração técnica prestada pelo
Engº Joaquim Vieira Natividade, nos anos 50 e 60
do séc. XX, na Herdade
do Salgueiro, evidenciada
nas características morfológicas que os sobreiros
daqueles
povoamentos
hoje apresentam.
A visita abordou ainda
alguns problemas que actualmente se colocam no
âmbito da gestão florestal e da manutenção do
montado e dos equilíbrios
naturais e ambientais envolventes, reportando-se
também às dificuldades
que se apresentam aos
produtores de cortiça e ao
desenvolvimento daquele
sector de actividade corticeira.
Com a organização deste
seminário, completou-se
um ciclo de actividades
promovidas pelo Ecomuseu Municipal do Seixal no
âmbito da exposição temporária “Joaquim Vieira
Natividade (1899-1968):
uma vida com a cortiça”,
que esteve em exibição até
ao passado 14 de Outubro,
no Edifício das Caldeiras Babcock & Wilcox, no núcleo
museológico da Mundet.

opinião

A importância socio-económica e
ambiental dos montados de sobro

O

montado de sobro é um ecossistema florestal de
elevada importância devido à sua gestão sustentável, dado que permite
conciliar a rentabilidade
da produção de cortiça
e de outros bens, com a
manutenção das funções
ambientais destes espaços
florestais.
Portugal é o maior produtor mundial de cortiça
– em apenas 8% do território nacional produz-se
mais de 50% da cortiça ao
nível mundial.
A cortiça é a matéria-prima de uma actividade industrial, que transforma
cerca de 70% do total produzido a nível global pela
indústria corticeira, situação que faz do nosso País
líder no sector.
A exportação de produtos de cortiça representa
cerca de 3% do total das

exportações nacionais e
ronda os 900 milhões de
euros anuais, o que faz do
nosso País o maior exportador de cortiça e produtos de cortiça do mundo.
É a única actividade económica em torna Portugal
como líder mundial.
A gestão dos montados de
sobro, com a exploração
da cortiça gera também
importantes rendimentos ao nível local e regional em parte do interior
do País, pelo que é factor
socio-económico que permite manter o emprego
e o equilíbrio no mundo
rural.
Para além da exploração
da cortiça, destacam-se a
criação de espécies autóctones produtoras de carne
de qualidade e de leite que
são a base de indústrias
agro-alimentares de importância regional e local,
a apicultura, a recolha de

cogumelos comestíveis, a
exploração de recursos cinegéticos e as actividades
turísticas
relacionadas
com a Natureza, como o
Turismo Rural, o Agro-turismo e o Eco-turismo que
encontram nestes espaços
um campo de desenvolvimento privilegiado.
Em termos ambientais os
montados de sobro e os
sobreirais, desempenham
funções importantes na
conservação do solo, na
regularização do ciclo hidrológico e na qualidade
da água, na produção de
oxigénio e consequente
sequestro do carbono da
atmosfera, apresentandose também como ecossistemas florestais mediterrânicos singulares,
extremamente ricos em
termos de biodiversidade
que estão identificados
entre os mais importantes para a conservação da

natureza a nível nacional e
europeu.
Só em termos de avifauna, existem nos montados mais de 120 espécies,
algumas com estatuto
vulnerável ou ameaçadas
de extinção como a Águia
de bonelli, a Águia-imperial ou a Cegonha-preta.
Também o Lince-ibérico
ocorreu nos sobreirais e
montados portugueses, e
se existir no futuro a recuperação da sua população,

poderá voltar a ocorrer
em Portugal, dada a disponibilidade de habitat
existente.
Estes bens ambientais
produzidos ainda que dificilmente quantificáveis,
apresentam-se como externalidades positivas suficientemente valiosas e
com interesse para toda a
Humanidade.
Domingo Patacho
Quercus

www.apcor.pt

editorial

Desenvolvimento sustentável
O desenvolvimento sustentável passou a ocupar
um lugar central na evolução das sociedades,
sendo visível a procura
e a adopção de modelos
com repercussão na vida
social, mas também na
estrutura das actividades económicas e no
equilíbrio ambiental.
Esta visão integradora do desenvolvimento
com harmonia entre a
economia, a sociedade

e a natureza, respeitando
a biodiversidade e os recursos naturais, de solidariedade entre gerações e
de co-responsabilização e
solidariedade entre países,
constitui o pano de fundo
das políticas internacionais
e comunitárias de desenvolvimento
sustentável,
visão bem traduzida na
Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável, 2005-2015.
Outra dimensão funda-

mental do Desenvolvimento Sustentável reporta-nos para a garantia da
qualidade de vida das gerações futuras. Segundo a
Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas,
Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende
às necessidades presentes
sem comprometer a possibilidade de que as gerações
futuras satisfaçam as suas

próprias necessidades.
Neste quadro, como devemos encarar o Desenvolvimento Sustentável
na Indústria da Cortiça?
Que estratégias existem
em curso e perspectivadas
para garantir e reforçar a
posição actual do sector
no cenário de médio e longo prazo? Qual a competitividade esperada para um
sector fortemente internacionalizado e exposto à escala global? Estas e outras

questões devem estar
presentes no nosso dia-adia, mas acreditamos no
trabalho que definimos e
que estamos a executar
nos últimos anos. Devemos contar com o insucesso, sendo que a margem de erro possível nos
garantirá, seguramente, a
possibilidade de corrigirmos e de melhorarmos
continuamente.
A Direcção



capa

Rolhas de cortiça são
amigas do ambiente
A

Sobreiro descortiçado absorve três a cinco vezes mais CO2

Montado acolhe 37 espécies de mamíferos



produção de uma
rolha de cortiça emite para a
atmosfera quatro vezes
menos CO2 do que a produção de uma cápsula de
alumínio. Esta foi a principal conclusão de um
estudo desenvolvido pela
empresa Cairn Environment sobre o impacto da
produção de vedantes
para o meio ambiente.
Segundo o estudo, a “pegada de carbono” (carbon
footprint) em quilogramas
por tonelada é de 10kg de
CO2 por tonelada para
as cápsulas de alumínio
e de 2,5kg para rolhas de
cortiça capsuladas. O que
faz com que a produção de
uma rolha de cortiça seja
mais ecológica do que a
produção de um vedante
de alumínio.
Sobre esta temática, o
Centro Tecnológico da
Cortiça (Ctcor) analisou
a quantidade de carbono
que as rolhas de cortiça
podem reter. O consumo
de 15 mil milhões de garrafas vedadas com rolha
de cortiça por ano permite
reter a poluição provocada
por 45 mil viaturas/ano
que circulem 15 mil quilómetros/ano cada uma. Segundo o Ctcor, uma viatura emite 170g de CO2 por
km e uma rolha de cortiça
é capaz de reter 7,9g de
CO2, o que equivale, em
média, ao dobro do seu
peso. O que quer dizer que
o consumo de 15 mil mi-

lhões de rolhas/ano permite a retenção de 118500
toneladas de CO2/ano.
Ainda sobre esta temática, o investigador do
Instituto Nacional de
Engenharia e Tecnologia
Industrial (INETI), Luís
Gil, acrescenta os seguintes dados: considerando
a recomendação médica
para um adulto de beber
diariamente cerca de dois
copos de vinho/dia (2,5 dl
de vinho/dia), seria consumida uma garrafa de
vinho (0,75 l)/pessoa em
cada três dias, o que corresponde a 122 rolhas/
ano; este número de rolhas representa 1183,40 g
CO2/pessoa/ano, o que
por sua vez corresponde a
cerca de 7km percorridos
por um veículo médio/
pessoa/ano.
Registe-se, ainda, que o
sobreiro, para além de
produzir oxigénio através
da fotossíntese, fixa o carbono, que contribui para o
aquecimento global.
O montado de sobro contribui para a fixação de cinco por cento das emissões
totais de CO2 em Portugal.
Segundo um estudo do Instituto Superior de Agronomia (ISA), que analisou a
Produção Líquida do Ecossistema (PLE) – indicador
que mede a capacidade de
sequestro de CO2 na floresta -, o montado de sobro
português representou, em
2006, um sumidouro de
cerca de 4,8 milhões de to-

capa
neladas de CO2. Atendendo que as emissões totais
de Portugal rondam os
85 milhões de toneladas,
o montado é responsável
pela fixação de cinco por
cento das emissões totais.
A assinalar, ainda, que em
média, um sobreiro descortiçado produz quatro
vezes mais cortiça do que
uma árvore que ficou por
colher. De cada vez que a
cortiça é extraída, a casca
regenera-se. Os sobreiros
fixam CO2 para se regenerarem e, portanto, um sobreiro descortiçado absorve três a cinco vezes mais
do que um que não o é,
beneficiando, deste modo,
a atmosfera.
Preservação do ecossistema
A indústria de cortiça garante, ainda, a sustentabilidade do montado de sobro
e contribui para a preservação das espécies da fauna e
flora que aí habitam.
O montado de sobro e o
ecossistema
agro-silvopastoril que coexiste em
seu redor assumem uma
importância crucial, na
medida em que contribuem para a preservação
do ambiente, sustentam
a fauna e flora existente e
ainda conseguem assegurar a vida das populações
em zonas de clima hostil e
de solos pobres.
Nas paisagens de sobreiros, a diversidade vegetal
pode atingir as 135 espécies por metro quadrado
- muitas destas espécies
têm utilização aromática,
culinária ou medicinal - e
a biodiversidade da fauna
selvagem é assinalável,
contando com 24 espécies de répteis e anfíbios
(53 por cento da população portuguesa), mais de
160 espécies de aves e 37
espécies de mamíferos (60

por cento dos mamíferos
portugueses).
Rolhas de cortiça 100 %
recicladas
As rolhas de cortiça podem, ainda, ser recicladas
e re-utilizadas. As rolhas
usadas são trituradas e
aproveitadas para o fabrico de outros produtos
aglomerados, não podendo, no entanto, ser aproveitadas para a indústria
vinícola. Existem um conjunto de iniciativas em
todo o mundo que têm
dado corpo a esta ideia.
Como exemplo temos em
Portugal a Câmara de São
Brás de Alportel que tem
espalhado os “Rolhões”
pela cidade para a recolha das rolhas de cortiça e,
mais recentemente, a Junta de Freguesia da Ericeira
também colocou ecopontos em restaurantes e nas
ruas da cidade para apelar
à reciclagem da cortiça.
Indústria de cortiça é
eco-eficiente

Consumir dois copos de vinho/dia ajuda a reter 1183,40g CO2/pessoa/ano

É na indústria de cortiça
que o lema “nada se perde tudo se transforma”
se aplica na perfeição. Ao
longo de todo o processo
produtivo todos os desperdícios resultantes do fabrico de rolhas naturais são
transformados em produtos
úteis e de excelente qualidade. Desde rolhas técnicas e
aglomeradas, a painéis para
pavimentos e revestimentos,
artigos decorativos para o
lar e escritório, peças de
arte e design, solas para sapatos, aplicações no sector
automóvel, aplicações nas
indústrias militar e aeroespacial, produtos químicos para fins farmacêuticos, entre muitos outros.
Até mesmo o pó de cortiça
é utilizado na co-geração
de energia eléctrica.
As rolhas de cortiça podem ser re-utilizadas e dar origem a outros produtos



programas

Visitas à fileira geram
mais-valias para o sector

Jornalistas alemães visitam o montado

M

ais de dez jornalistas, enólogos,
wine educators,
líderes de opinião, retalhistas, consumidores
de vinho e estudantes
de áreas diversificadas
visitaram, nos últimos
meses, a fileira da cortiça. Estas personalidades
chegam à APCOR através
de contactos directos com
a associação, demonstrando o seu interesse em
aprender um pouco mais
sobre este sector, ou, ainda, através de convites
que a APCOR dirige aos
seus públicos-alvo. Estas
visitas são uma amostra
das que estão programadas, uma vez que no total
espera-se a vinda de mais
de 35 líderes de opinião
a Portugal provenientes
de vários países (Alemanha, França, Reino
Unido, EUA e Austrália)
para viver a história da
cortiça.
Neste trimestre as visitas



chegaram, essencialmente, da Alemanha sendo
que os jornalistas foram:
Helge May, Editor da Revista NABU – pertencente à associação ambientalista alemã e que conta
com uma circulação de 275
mil/trimestre -, Christine
Kaiser, jornalista da revista Lebenmittelzeitung
- uma revista mensal com
cerca de 50 mil leitores -,
Christian Volbracht Director /Editor da Deutsche Presse Agentur agência noticiosa alemã -,
Oliver Bock, jornalista do
Frankfurter Allgemeine
Zeitung and RheinlandPfalz, e Klaus Hermann,
jornalista da Wein und
Markt.
Estes convites surgem no
âmbito da Campanha Internacional da Cortiça III
e que tem como uma das
actividades chave a visita
de importantes líderes de
opinião à fileira da cortiça, no sentido de gerar

informação e conhecimento sobre as várias fases da produção de uma
rolha de cortiça. Com esta
actividade é possível promover a visita de personalidades cuja influência
na formação de opiniões
ou na tomada de decisões
relativa à percepção e utilização da rolha de cortiça
é relevante. O programa
pretende ser intensivo e
educacional - criando um
momento de contacto de
alto prestígio, gerador de
conhecimento e de informação de qualidade,
provocando impressões
positivas -, apresentando
o ciclo completo da cortiça, desde a produção à
transformação.
O itinerário envolve sempre uma visita à floresta
de sobro e uma visualização e acompanhamento de uma operação de
descortiçamento, quando
realizada durante a época de tirada, e que con-

Indústria recebeu mais de dez jornalistas no trimestre

ta, normalmente, com o
apoio de duas associações
florestais – Associação de
Produtores Florestais de
Ponto de Sor e Associação de Produtores Florestais de Coruche -, e
uma visita guiada a pela
menos uma fábrica de
cortiça – associada da
APCOR -, com elevado
input de modernidade e
controlo de qualidade.
Os técnicos que acompanham as visitas são, sempre, especialistas e produtores florestais respeitados,
industriais, técnicos da
indústria, cientistas reputados, e personalidades
ligadas à conservação da
natureza, que permitem
assegurar a qualidade desejada das visitas.
Espera-se como resultado
destas visitas a publicação de artigos de opinião
em jornais e revistas, a
veiculação de mensagens
positivas sobre o sector
da cortiça nas apresenta-

ções e conversas com outros líderes de opinião, e,
ainda, a obtenção de um
debate mais equilibrado
e com informação correcta sobre a temática dos
vedantes.
Registe-se que nas anteriores fases da Campanha
Internacional da Cortiça
foi possível trazer a Portugal cerca de 200 líderes
de opinião e jornalistas,
o que gerou um conjunto significativo de artigos
nas mais importantes revistas mundiais do sector
vinícola e possibilitou à
cortiça ter voz nos media
internacionais.
As campanhas de promoção da cortiça são
desenvolvidas em parceria com a Aicep-Portugal
Global e respectivas delegações dos mercadoschave e contam com o
apoio de outras associações ligadas ao sector vinícola como é o caso da
Viniportugal.

notícias

APCOR promove
Dia Aberto aos
Associados

Empresas Financiadoras
da Campanha Internacional
da Cortiça II
A. Ferreira Pedro & Irmão
Abel da Costa Tavares, Lda
Abel Pinho, Lda
Álvaro Coelho & Irmãos, S.A.
Américo de Sousa & Filhos, Lda
Américo dos Santos Coelho Relvas
Américo Lima, Cortiças, Lda
Amorim & Irmãos, S.A.
António F. Silva, Lda
Aquiles Pereira da Silva, Lda
Bernardino & Ferreira, S.A.
Câmara Municipal de Coruche
Câmara Municipal de Ponte de Sôr
CEVAQOE
Champefeira - Rolhas de Champanhe, S.A.
Cork Supply Portugal, S.A.
CORSAN - Corticeira Santiago, Lda
Cortex
Cortiças - Pinto & Costa, Lda
Corticeira Manuel Rodrigues Marques, Lda
DC Portugal - Cortiças, Lda
Dimas & Silva, Lda
Fernando Couto - Cortiças, Lda
Fernando Oliveira Cortiças, Lda
Fontes Pereira, Lda
Germano Amorim - Cortiças, Lda
GRANORTE - Revestimentos de Cortiças, Lda

Álvaro Coelho recebe computador oferecido pela DELL

IMPORT/EXPORT VITA - Produtos de Cortiça, Lda
J. A. Rolhas & Cápsulas
J. C. Ribeiro, S.A.
J. Tavares, Lda
Jorge Pinto de Sá, Lda
José Pereira de Sousa
Lafitte Cork Portugal, Lda
Lima Vanzeller & Leal, Lda
M. A. Silva - Cortiças, Lda
M.S.Tavares, Cork and Fruit
Manuel Gomes de Oliveira, Filhos, Lda
Maximiliano Rodrigues Dias & Filhos, Lda
Moisés Alves de Sousa & Filhos, Lda
Moisés Lima, Cortiças, Lda
Novacortiça - Indústria Corticeira, S.A
Organizações Indústriais Joaquim Almeida Lima & Filhos, Lda
Piedade, S.A.
Ramiro & Figueiredo, Cortiças, Lda
Ramiro S. de Melo, Lda
Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.
Rosa Fátima Robalinho Freitas
Sá & Iimão, Lda
Sá & Sobrinho, S.A.
SEDACOR - Sociedade Exportadora Artigos Cortiça, S.A.
SERCOR - Sociedade Exportadora Rolhas de Cortiça, S.A.
SOCORI - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda
SOPRECOR - Sociedade Preparadora de Cortiças, Lda
SUBERCENTRO - Cortiças, Lda
SUBERCOR - Cortiças de Portugal, Lda
VINOCOR - Indústria de Cortiça, Lda
Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

A

APCOR promoveu, no dia 18 de
Setembro, o Dia
Aberto aos Associados.
Este evento pretendeu ser
uma mostra de serviços e
produtos disponíveis no
mercado para a indústria
portuguesa de cortiça.
Durante todo o dia os
associados puderam ter
um contacto directo com
empresas e organismos
de interesse para a indústria de cortiça, assim
como ficar a conhecer
novos serviços, produtos
e projectos úteis para as
empresas. As entidades presentes foram
provenientes de vários
ramos de actividade
como metalomecânica,
consultadoria, seguros,
higiene e segurança no
trabalho, comunicação,
entre outros.
A proposta para este dia
de trabalho dividiu-se em

apresentações mais genéricas que cada empresa
convidada se encarregou
de realizar para divulgar
os seus serviços e produtos; distribuição de informação sobre as empresas,
nomeadamente folhetos,
brochuras e outra documentação
relevante,
assim como uma pequena mostra de produtos e
equipamentos; bolsa de
contactos e realização de
reuniões individuais com
os associados que o solicitarem.
Este Dia Aberto aos Associados surge na sequência de um trabalho desenvolvido pela APCOR e
que visa o estreitamento
de relações com diversas
entidades, mediante a
assinatura de protocolos
de cooperação, cujo objectivo principal é colocar
à disposição dos associados uma vasta oferta de

produtos e serviços com
preços mais vantajosos
do que os praticados no
mercado. Actualmente, a
APCOR possui mais de 30
protocolos de cooperação
com entidades distintas,
tendo conseguido, em todos os casos, descontos
e vantagens assinaláveis
para os seus associados
Concurso oferece
um computador a
associado
A APCOR promoveu, ainda, um concurso e que
visou a atribuição de um
computador a um associado que esteve presente
no evento. Este computador, oferecido pela empresa DELL, foi sorteado
à empresa Álvaro Coelho
e Irmãos e visou assinalar
a participação do associado no Dia Aberto ao Associado.



qualidade

APCOR em processo
de certificação
A

APCOR deu início a
um processo interno de implementação do Sistema de Gestão
da Qualidade (Norma NP
EN ISO 9001:2000), com
vista à sua futura certificação. Este processo tem
como objectivo principal
melhorar os serviços prestados aos seus associados,
bem como criar as condições adequadas ao desenvolvimento da missão da
associação tendo presente
a valorização da fileira da
cortiça.
Trata-se de um projecto
exigente e que representa um desafio importante
para a APCOR, quer pelos
objectivos de excelência
que pretende alcançar,
quer pelo que traduz em



termos de visão e perspectivas para o futuro.
Já no âmbito desta lógica,
foi aprovada a Política da
Qualidade e que é traduzida “Na prossecução 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.”
Este documento basilar e
de referência irá, a partir
de agora, nortear a prática
diária da organização, pelo
que foi já amplamente divulgado aos associados da
APCOR, bem como às en-

tidades que se relacionam
com a associação.
Para além da política de
qualidade foram definidos
como objectivos: gerar
processo de dinamização
e fortalecimento do associativismo no seio da APCOR, de forma a reforçar
a sua representatividade
e aumento de influência;
representar e assumir a
defesa e os interesses dos
associados; reforçar o
conceito da fileira da cortiça, promovendo a análise e intervenção integrada
dos problemas associados
à produção, transformação e comercialização;
garantir condições de desenvolvimento na inovação, investigação e demais
dimensões de actuação

do sector; promover a divulgação e adopção nas
empresas dos novos paradigmas de Gestão com
expressão na qualificação,
conhecimento, qualidade,
energia, ambiente, higiene
e segurança; reforçar a dimensão da qualidade pelo
alargamento e implementação do Código Internacional das Práticas Rolheiras e sistema de atestação,
o Systecode; reforçar e
aprofundar o programa de
comunicação e promoção
do sector essencialmente
junto dos mercados; apostar na promoção e valorização da cortiça e seus
produtos a nível nacional
levando a cabo um plano
de comunicação interno.
A certificação pela Norma

NP EN ISO 9001:2000
reflecte a preocupação
da APCOR na definição
e implementação de um
conjunto de processos e
metodologias, assegurando, desta forma, elevados
padrões de qualidade,
eficiência, performance e
competitividade, demonstrando a capacidade de
resposta a todas as necessidades dos associados e
demais entidades.
Esta política envolve e
compromete todos quantos
colaboram e participam na
prossecução da missão da
APCOR e surge na sequência de uma trabalho desenvolvido por todo o sector e
que visa o aumento da qualidade em todas as frentes
de actuação.

notícias
Editora internacional lança livro de investigadora portuguesa

“Cork: Biology,
Production and Uses”

– cortiça em livro internacional
“C
ork: Biology,
Production
and Uses” é
o título do livro publicado
recentemente sobre cortiça e cuja autora é Helena
Pereira, professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia (ISA),
da Universidade Técnica de Lisboa. Esta obra
foi lançada por uma das
maiores editoras técnicocientíficas internacionais,
a ELSEVIER, com sede
em Amsterdam e delegações um pouco por todo o
mundo. Este facto constitui um acontecimento na
esfera da edição internacional de obras científicas
de referência dado o prestígio da editora e o facto
de publicar um livro de
um autor português e de
um tema com a importância nacional que possui.
O livro pretende colmatar
uma lacuna pois não existe
nenhuma obra de referência sobre a cortiça e o sobreiro em língua inglesa.
Ele apresenta uma síntese
moderna e actual do universo da cortiça, cruzando
diferentes áreas científicas, da biologia às ciências
florestais, da química à
ciência dos materiais e à
engenharia industrial.
Com muitas ilustrações,
o livro descreve os fundamentos da cortiça, da
sua biologia, estrutura e
química, e da árvore que
lhe dá origem, incluindo
aspectos de caracterização
do sobreiro, da produção
de cortiça e da gestão dos
montados, assim como as

diferentes propriedades
da cortiça que tornam
este material tão especial,
até ao seu processamento
industrial e descrição de
aplicações. A relação entre
a cortiça e o vinho merece
um capítulo final.
O livro será certamente
uma obra de referência
que faz a compilação do
conhecimento científico
sobre o universo da cortiça para todos os leitores
profissionais, desde os florestais aos enólogos, passando evidentemente por
todos os que transformam
e comercializam os produtos de cortiça. Os não especialistas também acharão
interessante as descrições
feitas sobre este material
e as suas aplicações dado
que a linguagem do livro
procura ser acessível a públicos mais vastos.
A autora é investigadora
há mais de 25 anos sobre
a cortiça e o sobreiro, tendo tido o privilégio, como
refere no prefácio, de assistir a muitas transformações no mundo corticeiro e de ter participado
como actor empenhado e
apaixonado na aventura
de descoberta de novos
conhecimentos
sobre
este material.
Da autora destacam-se,
ainda, trabalhos como
“Investigação em sobreiro e cortiça”, um cd-rom
com a compilação de artigos científicos de vários
autores, entre os anos
de 1979-2001, o livro “
A Cortiça” publicado em
co-autoria na IST- Press

Helena Pereira, António Amorim e João Luís de Sousa (Vida Económica) na apresentação do livro “Cork: Biology, Production and Uses”

2004, e mais de 70 artigos
publicados em revistas
internacionais sobre esta
temática. Coordenou vários projectos nacionais e
europeus de investigação
e organizou conferências
nacionais e internacionais
sobre o sobreiro e a cortiça.
É licenciada em Engenharia
Química pelo Instituto Superior Técnico, doutorada pela
Universidade de Hamburgo,
Alemanha, com especialização em Ciência e Tecnologia
da Madeira, agregada na
área de Ciências Florestais
pelo ISA.
A obra pode ser encomendada junto dos serviços da
APCOR ou adquirida directamente junto do ISA,
pelo valor de 105,00€.

Livro pode ser adquirido no ISA por 105,00€
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“A cortiça prolonga a vida do
Aquecimento global do planeta, retenção/
libertação

do

carbono,

preferência

do

consumidor por produtos ecológicos, são
algumas das temáticas que estão na ordem
do dia. Em Portugal, os investigadores
também dão a sua contribuição para esta
preocupação mundial. João Santos Pereira é
um dos exemplos.

N

oticias APCOR Como se pode fazer
uma breve contextualização do estudo sobre
o sequestro de carbono no
montado de sobro?
João Santos Pereira - As alterações climáticas representam um dos maiores
desafios que a humanidade alguma vez teve que
enfrentar. A comunidade
internacional acaba de

reconhecer a relevância
do problema ao atribuir o
prémio Nobel da Paz a Al
Gore e ao Intergovernamental Panel on Climate
Change (IPCC) da ONU.
Hoje já poucos duvidam
que as alterações que se
registam (ou que se prevêem) no clima da Terra, são
consequência das modificações na composição da
atmosfera causadas pelas

actividades humanas, nomeadamente o aumento
das concentrações de gases com efeito de estufa,
os GEE, como o dióxido
de carbono (CO2).
Foi esta constatação que
levou à assinatura do protocolo de Quioto, em 1977.
Este visa comprometer os
países industrializados a
reduzir as suas emissões
de GEE’s para níveis que
consigam manter a velocidade e a amplitude da
alteração climática dentro
de níveis razoáveis isto
é, para que permitam a
adaptação das sociedades
humanas.
No período de cumprimento do protocolo de
Quioto, que é já de 20082012, apenas se propõe
uma redução nas emissões de GEE pelos países
industrializados para me-

nos 5 por cento do emitido
em 1990. Para atingir esta
meta, as indústrias, os cidadãos e os governos têm que
fazer um grande esforço.
Esforço que terá que incidir
na diminuição do consumo de combustíveis fósseis
– petróleo, gás natural,
carvão – e na mitigação da
acumulação de GEE’s na
atmosfera. Um exemplo de
mitigação é o sequestro do
CO2 nas florestas.
O carbono assimilado pela
fotossíntese que fica retido
na forma de material vegetal do “corpo” das árvores e de matéria orgânica
no solo constitui sequestro do carbono. Quanto
maior for a biomassa e a
produtividade florestais
maior será, em princípio,
o sequestro de carbono.
O fogo, as doenças das
árvores, a degradação do

solo e da vegetação, levam à perda de carbono
armazenado e quiçá ao
decréscimo na capacidade de sequestro. A mera
mobilização do solo leva
à oxidação de enormes de
carbono até aí imobilizado
como “matéria orgânica do
solo”. O corte das árvores a
sua subsequente utilização
podem ter efeitos menos
drástico pois os produtos
de madeira ou papel são
formas de sequestro de carbono. A cortiça funciona do
mesmo modo que a madeira, prolongando a “vida” do
carbono retido na biosfera.
Porém, para além dos objectivos políticos do protocolo de Quioto, é um facto
que os consumidores têm
uma crescente preferência
por produtos que não contribuam para o aumento do
efeito de estufa.

Montado de sobro fixa 190g de carbono por m2/ano
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Santos Pereira, docente do Instituto Superior de Agronomia

carbono retido na biosfera”
Como surgiu a ideia deste
estudo? Como se desenvolveu o trabalho?
Os estudos de sequestro
de carbono em ecossistemas terrestres em Portugal inserem-se no projecto
europeu CARBOEUROPE
que visa quantificar de
modo integrado o balanço de carbono na Europa
e o papel da Europa no
ciclo global do carbono.
Uma das componentes do
projecto visa o estudo dos
fluxos e stocks de carbono
nos ecossistemas terrestres mais representativos
da Europa. É importante saber quanto carbono
retiram da atmosfera por
ano. Neste contexto medimos durante seis anos as
trocas gasosas entre um
montado e a atmosfera,
em Évora, comparando-o
com uma pastagem e com
um eucaliptal de 2ª rotação, na mesma região.
Quais as principais conclusões do estudo sobre a fixação de CO2 nos montados?
O método que usamos
permite uma grande discriminação temporal e
por isso podemos saber o
que se passa no ecossistema quase em tempo real.
Na realidade as coisas são
mais complexas e, depois
de colhidos dados, há que
tratá-los para quantificar a fixação de CO2 no
ecossistema. Isto permite-nos também conhecer
o funcionamento daqueles ecossistemas, o que se
revela precioso para construir modelos matemáticos que simulem o que se
passa em áreas extensas
do território ou o que poderá passar no futuro.
Durante o período de estudo comparado (20032006) a plantação de eucaliptos foi sempre o maior
sumidouro para o carbono.
O montado, porém, apresentou valores de sequestro de carbono que estão
próximos da média das

florestas europeias: cerca
de 190g de carbono por m2
e ano. Claro que estes valores variam muito e a taxa
de armazenamento de carbono baixou no ano de seca
extrema de 2005.
Em que medida é importante conhecermos a retenção do carbono nos
montados?
Como já disse os consumidores são cada vez mais
exigentes quanto ao impacto ambiental do que consomem. Se se demonstrar
que a cortiça é melhor do
que outros materiais para o
cumprimento das metas de
mitigação de emissões dos
GEE, ela estará em vantagem relativa.
Qual a importância deste
estudo para a valorização
do sobreiro e da fileira?
No caso da cortiça, que é
um produto natural, se
chegar à fábrica sem ter
causado efeitos negativos
no balanço de carbono do
ecossistema que a produz
– o montado – e se este
último for um sumidouro
de carbono, estará numa
excelente posição face à
competição. Por outro
lado, a quantidade de carbono equivalente à cortiça
extraída é muito pequena
em relação ao “stock” de
carbono no montado e
que fica lá, até porque a
extracção da cortiça não
requer o corte das árvores
e a correspondente perturbação no ecossistema.
Que medidas podem ser
tomadas individualmente
para ajudar na fixação de
CO2?
Depreende-se do que já
se disse, que um montado de boa saúde em que
se não recorra à lavoura
frequente do solo, estará
em boas condições para
funcionar como um sumidouro de carbono. Claro
que, as lavouras são justificadas pela necessidade

de prevenção contra os incêndios. Porém há que ter
em conta que cada lavoura
reduz o “stock” de carbono
no solo. Com o perigo de incêndio sempre presente, há
que encontrar alternativas
de gestão que evitem o fogo e
que não sejam danosas para
a saúde e longevidade das
árvores, nem para o “stock”
carbono no solo.
O estudo terá seguimento? De que modo?
Como já referi o ecossistema em que foram efectuadas as medições do balanço do carbono, perto
de Évora, pouco se distinguiu de uma pastagem
próxima. Isto resultou de
haver um baixo número
de árvores por hectare no
montado (uma percentagem de coberto arbóreo de
menos de 30 por cento).
Nos próximos anos vamos medir as trocas
gasosas num montado
conduzido mais intensamente para a produção
de cortiça e com gestão
certificada, de modo que
possa servir de padrão e
gerar dados fidedignos
para o cálculo do balanço do carbono sectorial.
Há ainda muito trabalho
para fazer, desde a monitorização do balanço de
carbono, até ao desenvolvimento de modelos
de gestão e à apreciação
de como adaptar a gestão
às alterações climáticas.
De que modo este estudo
deve ser complementado ao
nível do estádio da transformação da cortiça (dimensão
industrial comercialização
de produtos – ciclo da vida
do produto)?
O que interessa saber ao
consumidor é qual a “pegada” de carbono da cortiça,
isto é, quais as necessidades em carbono fóssil para
produzir uma rolha ou outro produto de cortiça – extracção, transporte, aquecimento, etc. Estes dados

Santos Pereira estudou a fixação de CO2 nos montados

só podem ser obtidos com
a análise do ciclo de vida
do produto. Na verdade,
o que falta para completar
nesta análise é saber o que
se passa na produção, isto
é no montado. Trata-se de
um sistema multiusos e
complexo e não é fácil generalizar a partir dos estudos noutros ecossistemas.

Depois há uma grande heterogeneidade espacial e
temporal, o que impõe medições directas. A própria
extensão dos resultados
aos utilizadores requer o
desenvolvimento local dos
conhecimentos e de modelos adequados, pertinentes
à realidade dos montados
portugueses.

Perfil
João Santos Pereira doutorou-se na University of
Wisconsin-Madison (EUA) em 1976, é Professor
Catedrático do Instituto Superior de Agronomia
da Universidade Técnica de Lisboa e Presidente
do Conselho Científico do mesmo instituto.
É, ainda, membro do corpo editorial de diversas
revistas científicas internacionais e co-autor ou
co-editor de quatro livros. É membro do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (CNADS) e da Academia Europeia.
A principal área científica de investigação tem
que ver com ciências florestais, nomeadamente a
ecologia e a fisiologia das plantas nos ecossistemas terrestres, com ênfase nas respostas ao stress
ambiental, no ciclo do carbono nas florestas e nas
respostas das plantas às alterações globais.
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associados
Joaquim Figueiredo, Sócio Administrador da Granorte

“ O nosso compromisso é oferecer
um produto que privilegie a
qualidade e inovação”

A

Granorte é uma
empresa
portuguesa, criada em
1972 pelas empresas António Maria de Sousa,
Augusto de Oliveira Pais
& CA, Francisco Coelho
da Rocha & Filhos, José
Figueiredo da Rocha e
Maximino Figueiredo da
Rocha, com o objectivo
de valorizar o desperdício
resultante do fabrico de
rolhas de cortiça natural.
Em Junho de 1975 iniciou
a produção de granulados
de cortiça. Com apenas
15 trabalhadores, a Granorte transformava cerca
de 12.000 toneladas de
apara/ano, e rapidamente
alcançou grande prestígio
em mercados como o Japão, os Estados Unidos, a
Austrália, a Inglaterra, o
Chile e a Índia.
Em 1979, António José
Fonseca de Loureiro passa a fazer parte da sociedade. E cinco anos mais
tarde, em 1984, a empresa
iniciou o fabrico de aglomerados de cortiça, nomeadamente de blocos e
revestimentos decorativos
de parede e piso, os quais
rapidamente se tornariam
a parte mais importante
da produção da Granorte.
No ano 2000, e seguindo
a tendência do mercado
dos revestimentos de piso
em cortiça, a Granorte iniciou o fabrico de pavimentos flutuantes em cortiça.
Ainda durante esse ano
a Granorte certificou o
seu Sistema de Gestão da
Qualidade pela norma NP
EN ISO 9002.
Em 2001, e numa iniciativa inovadora no sector,
a empresa introduz o sistema “GFIX” de encaixe
mecânico de painéis flutuantes em cortiça, permitindo a sua aplicação
sem o recurso a cola. No
ano seguinte, e na conti-
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Granorte produz dois milhões e quinhentos mil metros quadrados de revestimentos

nuidade da sua política
de diversificação, adquiri
uma linha de produção de
cilindros de cortiça.
Ainda em 2002, licencia
o sistema “UNICLIC” de
fixação de painéis flutuantes à Empresa UNILIN
DECOR, tendo sido a primeira empresa portuguesa do sector da cortiça a
poder fabricar e comercializar produtos com este
tipo de perfil patenteado.
Actualmente, a Granorte
exporta 97 por cento da
sua produção para mais de
30 países, oferecendo uma
gama completa de produtos de cortiça, desde os granulados aos aglomerados
compostos, rolos de cortiça
aglomerada e revestimentos de piso e parede.
Com 240 trabalhadores
e mantendo a mesma estrutura accionista, a empresa produz cerca de dois
milhões e quinhentos mil
metros quadrados de revestimentos de parede e
pavimentos, gerando um
volume de negócios de

aproximadamente 28 milhões de euros.
“A Granorte tem vindo
a investir, de forma consistente e sustentada, em
áreas estratégicas para o
seu futuro, como a qualidade, o desenvolvimento
de produtos, a higiene e
segurança, a gestão ambiental, a formação e a
eficiência dos processos”,
refere Joaquim Figueiredo, Sócio Administrador.
E afirma: “o nosso compromisso de fornecer os
produtos de cortiça mais
avançados, tanto em funcionalidade como design
ou preço, permitiu-nos
penetrar em novos mercados que privilegiam a qualidade e a inovação”,
E continua: “Destacamos,
por exemplo, o lançamento em 2003 do primeiro verniz anti-risco para
pavimentos de cortiça e
em 2005 a apresentação
de um acabamento com
nano-partículas e um
acabamento aquoso industrial de 2 componen-

tes. A Granorte foi ainda
pioneira no fabrico de
pavimentos flutuantes de
diferentes dimensões inter-conectáveis e com micro-chanfre.”
APCOR determinante no
futuro do sector
Na opinião de Joaquim Figueiredo, Sócio Administrador da Granorte, “a APCOR
tem vindo a desenvolver
uma série de acções tendo
em vista o reconhecimento
da indústria e dos produtos
de cortiça nos mercados e
na opinião pública. Neste
sentido, e enquanto associado da APCOR, temos
dado a nossa contribuição
para o desenvolvimento
de projectos tão importantes e estruturantes
quanto são a Campanha
Internacional da Cortiça
ou a Fileira dos Materiais
de Construção.”
A nível sectorial, “não podemos deixar de manifestar alguma apreensão pelo
que se passa na indústria

de cortiça, principalmente
no sector rolheiro. Evidentemente que esta situação
nos preocupa, pois acaba
por afectar o subsector
granulador/aglomerador
em que a Granorte se insere”, refere Joaquim Figueiredo. E explica: “com
efeito, constatamos o desaparecimento de uma
quantidade substancial de
pequenas unidades fabris
ou a sua passagem a prestadores de serviços. Esta
situação de uma crescente
concentração, não facilitará a sustentabilidade
do sector.” “No entanto,
acreditamos na vitalidade da indústria e na sua
capacidade de, em cada
momento, se ir adaptando às situações que se lhe
deparam. Também neste
contexto, a acção da APCOR pode e será sem dúvida determinante para a
definição de um rumo e de
um futuro brilhante que
o sector da cortiça certamente alcançará”, afirma
o empresário.

sector vinícola

A

Dia do Vinho celebrado
em todo o país

cortiça juntou-se,
mais uma vez, ao
vinho para celebrar
o Dia do Vinho que decorreu a 1 de Julho. Para além
dos programas que decorreram nas Salas Ogivais
de Lisboa e do Porto, a ViniPortugal, numa parceria
com a Essência do Vinho
e com a Câmara Municipal de Matosinhos, levou a
cabo uma acção inovadora
em Portugal: a Wine Celebration. Este evento teve
lugar na Marginal de Leça
da Palmeira (Matosinhos)
e consistiu numa mostra de
vinhos, música e gastronomia, com DJ´s, artistas circenses, áreas de chill-out e
com muita animação.
O espaço Wine Celebration foi composto por uma
área que incluiu uma ten-

da gigante, sob a qual estiveram situadas diversas
mesas, onde os consumidores puderam degustar
vinhos portugueses, mediante a compra de um
copo de prova, à entrada.
O programa incluiu, ainda, diversas actividades
directamente relacionadas com o tema do Vinho,
como foi o caso de show
cooking, onde se destacaram as presenças de chefes conhecidos. Foram,
também, abertas várias
garrafas de modo tradicional, através do uso de
sabre e tenazes, acção que
esteve a cargo do escanção
Marco Valente. O evento
contou, ainda, com um
espaço reservado a uma
escola ao ar livre, que,
numa acção conjunta com

a PSP, procurou promover
o respeito pelas regras de
trânsito e alertar os jovens
para o consumo moderado e responsável.
Fora do mundo do Vinho,
na Wine Celebration houve música, com DJ’s convidados; uma zona de chill
out, com puff’s gigantes para
momentos mais descontraídos; e até artistas circenses,
que procuraram encantar o
publico com os seus malabarismos e magia e, ainda,
cuspidores de fogo.
As acções em Lisboa foram, este ano, reforçadas
com a organização de pequenos cursos de iniciação à prova de vinho, iniciativa que trouxe à Sala
Ogival e ao restaurante
“O Terreiro” um elevado
número de interessados

em conhecer o vinho, suas
propriedades e cuidados
a ter no seu consumo. A
nível nacional, mais de 60
adegas e quintas de todo
o país tiveram as suas
portas abertas e deram a
provar os seus vinhos aos
visitantes.
A promoção da cortiça em
momentos de qualidade e
de glamour do vinho é um
dos objectivos que move
a APCOR a associar-se às
iniciativas deste género,
uma vez que desta forma
é possível promover em
conjunto dois produtos de
excelência, como são o vinho e a cortiça. A APCOR
assegurou a distribuição
dos cadernos de prova,
onde os visitantes puderam apontar as suas notas
sobre os vinhos degusta-

dos e, ainda, informação
técnica do sector, através
da distribuição do Kit Técnico sobre Rolhas de Cortiça e da brochura “Choice”
– onde três enólogos internacionais apontam os melhores vinhos que provaram e que estavam vedados
com rolha de cortiça.
O Dia do Vinho é uma
iniciativa da ViniPortugal que desde 2004 dá
a conhecer este produto
através dos seus enólogos
e produtores. A afluência
dos visitantes aos espaços
tem sido crescente, registando-se a visita de turistas, bem como de especialistas da área vinícola, que
assinalaram a importância
de eventos deste tipo para
a promoção dos produtos
portugueses.
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Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas como a cortiça e o meio ambiente,
novos produtos de design como as jóias em cortiça e o projecto da SusDesign são alguns dos temas abordados nos principais
jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.

N

o terceiro trimestre
de 2007, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período
foram publicadas 112 notícias na imprensa nacional.
O que se traduz numa média de cerca 1,2 notícias por
dia (gráfico 1).
Relativamente às publicações
onde a cortiça teve maior
presença, o grande destaque
vai para a categoria “revistas” e “outros regionais” com
24 e 22 notícias publicadas
em cada categoria, seguido
pela “outros nacionais” com
9 notícias.
No que toca aos jornais de
cariz nacional o Público e o
Jornal de Notícias surgem à
frente com 9 e 8 notícias, respectivamente, seguido pelo
Expresso com cinco notícias.
O Terras da Feira continua
a assumir a liderança entre
os jornais regionais, tendo
publicado neste trimestre
oito notícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram
maior notoriedade por par-

te da imprensa portuguesa
são as temáticas relacionadas
com a indústria de cortiça
(22 por cento) onde se destacam informações sobre as
empresas de cortiça e, ainda,
as negociações colectivas dos
contratos de trabalho (gráfico 3). Os novos produtos,
de onde se destacam produtos ligados á área do design,
como as jóias em cortiça, e os
projectos da APCOR surgem
também na linha da frente
com 13 e 11 por cento respectivamente. O tema da cortiça
e do meio ambiente, informação que foi divulgada por
um comunicado da APCOR,
teve também destaque nos
jornais com oito por cento
(gráfico 3).
As notícias publicadas durante o terceito trimestre
deste ano tiveram como
principais fontes de informação a APCOR (31
por cento cada), seguida
por outras fontes ( 21 por
cento) e pelas empresas de
cortiça com 20 por cento
(gráfico 4).

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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Cortiça nos media
A cortiça na indústria automóvel, novas estruturas para o desenvolvimento da indústria de cortiça portuguesa, mais investimento
para a promoção deste nobre produto, são alguns dos temas abordados nas páginas de jornais portugueses e internacionais. Um
produtor de vinhos australiano em defesa da cortiça e uma água topo de gama vedada com rolha de cortiça são outros artigos
que continuam a dar destaque ao produto português.

“O

presidente
da Associação dos
Produtores
Florestais
defendeu que Portugal,
no âmbito da presidência da União Europeia
(UE), deve mobilizar
uma campanha mundial
pela defesa da indústria
da cortiça, que contrarie
o ‘lobbie’ dos vedantes
de plástico e alumínio.
Em comunicado da agência LUSA, José Miguel Caetano, também presidente
da União da Floresta Mediterrânica (UNAC), referiu
que “temos de salvaguardar este património que integra milhares de postos de
trabalho e 20 por cento do
PIB português”. Para José
Miguel Caetano, Portugal
precisa, por um lado, de fazer um trabalho interno de
promoção da cortiça e, por
outro, garantir que os mercados europeus e mundiais
vão utilizar a cortiça produzida, através da promoção
internacional.
“Para isso tem de haver
um investimento, que
não pode ser casuístico,
mas sim uma estratégia,
que pode estar ligada
com Espanha que é outro produtor importante
de cortiça e com os restantes países”, sugeriu o
responsável.
In LUSA, 18 de Julho de
2007
O observatório do sobreiro e da cortiça (OSC), que
a autarquia de Coruche
vai criar na Zona Industrial do Monte da Barca,
começou a ser construído. O anúncio foi feito
no jornal Público que

acrescenta que o complexo está orçado em 1,5
milhões de euros e deverá tornar-se num centro
tecnológico vocacionado para a investigação e
promoção da cortiça.
In Público, 19 de Julho
de 2007
A via de acesso ao Parque
Empresarial da Cortiça
(PEC), que ficará situado no concelho de Santa
Maria da Feira, começou
já a ser construída. Esta
estrada com mais de 2
km irá ligar a Silveirinha (São João de Ver) à
via-estruturante Lourosa-Santa Maria de Lamas.
Quanto à construção do
PEC, existentes terrenos já
negociados, mas ainda há
parcelas em negociação.
In Terras da Feira, 30 de
Julho de 2007
A história da aventura de
construir e navegar num
barco feito em rolhas de
cortiça foi transposta
para um livro. “Viagem
num barco de rolhas” é o
título da obra da autoria
de John Pollack que conta como ele conseguiu
reunir mais de 165 mil
rolhas, como montou o
barco e , ainda, como se
lançou “à água” para testar esta experiência. A
editora do livro é Europa-América.
In Sport Life, 01 de Agosto de 2007
“Vantagens da cortiça
na habitação” é o título
do artigo publicado na
Revista Casas de Portu-

gal e que dá conta das
qualidades da cortiça
enquanto revestimento,
isolamento e pavimento
das habitações. Mas as
qualidades apresentadas
não ficam por aqui. O artigo lembra que a cortiça
é um produto natural e
um material totalmente ecológico. O design é
também um ponto forte.
“As colecções mais recentes apresentam produtos
com um design inovador, numa variedade de
tonalidades e padrões
que satisfazem os mais
variados gostos, desde o
mais tradicional ao mais
contemporâneo.”
In Casas de Portugal, 01
de Agosto de 2007
Novo Citroen C-Cactus
utiliza cortiça em algumas peças de decoração,
tal como nas saídas de
ar e no painel do ar condicionado. A notícia foi
divulgada pela revista de
carro Lusomotores e dá
conta de mais uma potencialidade da cortiça.
In Lusomotores, Agosto
de 2007
A empresa Sthil lança tiradora mecânica de cortiça em Portugal. Segundo os dados divulgados
pelo jornal Vida Rural,
a máquina pode tirar até
10 arrobas de cortiça por
dia. Actualmente, a Sthil
continua a ser usada de
forma convencional nos
ramos acima do tronco
da árvore. O responsável da Sthil em Portugal,
António Fonseca, diz que
esse ano se venderam

três dezenas de máquinas no nosso país.

dústria tem a tendência
de ‘ir na onda’”.

In Vida Rural, 01 de Setembro de 2007

In Harpers, 01 de Julho
de 2007

A Junta de Freguesia da
Ericeira lançou um sistema de reciclagem de
rolhas de cortiça. Para o
efeito colocou em restaurantes e nas ruas da cidade “rolhões” de modo
a incentivar os consumidores a reciclar a cortiça.
Este projecto insere na
iniciativa “12 meses, 12
projectos” e conta com
a ajuda da Quercus e da
Corticeira Amorim.

A agência noticiosa internacional lançou um
artigo sobre a ligação da
cortiça com o meio-ambiente. “Se comprarmos
uma garrafa de vinho com
cápsula de alumínio ou um
vedante de plástico não vamos apenas desrespeitar a
tradição. Talvez estamos
a condenar à morte os
bosques de sobreiro deste
mundo”, refere o jornalista.
A notícia apresenta, ainda,
o montado de sobro e o seu
habitat único no mundo e
refere o facto de começar
a surgir no mercado rolhas
de cortiça certificadas pelo
Forest Stewardship Council (FSC), mais um ponto forte para conquistar o
mercado.

In Dica, 06 de Setembro
de 2007
Brian Croser, produtor de
vinho australiano, num
seminário que decorreu
em Londres, defendeu a
sua posição quanto à escolha de rolhas de cortiça
para vedar a sua produção
total do vinho Tapanappa,
rotulando os defensores dos vedantes Stelvin
(cápsulas de alumínio)
como “evangelizadores”.
O produtor referiu que
uma prova de vinhos de
1970 confirmou a sua
confiança nas rolhas de
cortiça, uma vez que
os vinhos com cortiça
demonstraram
“uma
evolução mais complexa” do que os restantes.
Brian Croser referiu,
ainda, que os Riesling
mais velhos e vedados
com Stelvin pareciam
“ananás enlatado”. E
concluiu: “o movimento
pro-Stelvin é evangelizador, brutal e sem conhecimento. Sinto que in-

In Reuteurs, 06 de Agosto de 2007
A marca de água Bling
H2O está vedada com rolha de cortiça. Esta bebida
foi criada por um produtor de Hollywood que posiciona a água como um
produto de alta qualidade
e dirigida a um segmento
de mercado de nível alto,
o que faz com que o seu
criador a chame “ a água
da alta-costura”. A garrafa branca tem pequenos
cristais Swarovski incrustados e está vedada com
uma rolha de cortiça. Pode
ser adquirida pela quantia
de 40 dólares, uma garrafa de 750ml.
In www.blingh2o.com
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CELiège lança Guia
de Compras de Rolhas de Cortiça
A
Confederação Europeia da Cortiça
(CELiège) lançou o
“Guia internacional para a
compra de rolhas de cortiça para vinhos tranquilos”. Este guia tem como
objectivos proporcionar
orientações técnicas, incluindo requisitos químicos, físicos, microbiológicos e de classificação, para
a compra de rolhas de cortiça, que satisfaçam os requisitos dos produtores de
vinho e do engarrafador e
que correspondam às expectativas do consumidor
(utilizador final); e assegurar que os produtores
de rolhas de cortiça estão
cientes das normas técnicas requeridas pelos distribuidores e pelas caves.
Este guia é o resultado de
um trabalho que teve início em 2003 e que juntou
no Grupo de Utilizadores
de Rolha de Cortiça Natural (Natural Cork User
Group - NCUG), distri-

buidores, caves e a indústria da cortiça. Este grupo
reuniu-se com o intuito
de analisar e melhorar os
padrões de qualidade na
indústria da cortiça. Uma
das formas encontradas
para melhorar a qualidade foi o desenvolvimento
de um documento que
fornecesse orientação na
compra de rolhas de cortiça para vinhos tranquilos.
O objectivo deste guia é
desenvolver uma base de
compreensão comum dos
parâmetros da qualidade,
através da cadeia de fornecimento da indústria da
cortiça. Se usado de forma
adequada, o guia auxiliará
na obtenção de rolhas de
cortiça para vinhos tranquilos, fornecendo um
documento de referência
comum para o Comprador (cliente, cave, sitio de
engarrafamento/embalagem) e o Vendedor (fabricante de rolhas, produtor,
ou fornecedor de rolhas ou

Guia de compras disponível no site da CELiège
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agente). O guia foi projectado essencialmente para
informar e não para ser
utilizado com base contratual entre Comprador e
Vendedor.
As rolhas de cortiça para
vinho, cobertas por este
guia, podem ser agrupadas nas seguintes categorias: rolhas de cortiça
natural; rolhas de cortiça
natural e natural colmatada; rolhas de cortiça
natural multi-peça; rolhas técnicas de cortiça

(também conhecidas por
‘um mais um’ ou ‘N mais
N’); rolhas de cortiça
aglomerada; e rolhas de
cortiça aglomerada nova
geração.
Este documento aplica-se
a rolhas de cortiça “prontas a usar” para vinhos
tranquilos, produzidas de
acordo com o Código Internacional das Práticas
Rolheiras (CIPR).
Os temas abordados neste
guia são: conformidade
regulamentar e normas

técnicas recomendadas;
como escolher rolhas de
cortiça; características técnicas; tratamentos de superfície; embalagem, transporte e armazenamento;
rastriabilidade e identificação do lote; identificação da
rolha de cortiça; e referências e normas ISO.
O guia está disponível em
inglês, português e espanhol
na página da CELiège em
www.celiege.com/Ingles/
frames/Natural_CORK_
USERS_GROUP.htm.
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Seminário sobre certificação na APCOR
A APCOR, em colaboração com Associação Portuguesa de Certificação
(APCER), realizou no dia
24 de Setembro, um seminário sobre a temática da
Certificação na Indústria
de Cortiça. Com este Seminário, a APCOR pretendeu dar a conhecer as vantagens da certificação para
a indústria de cortiça, assim como apresentar dois
testemunhos de empresas
certificadas.
O evento contou com a
presença Directora Comercial e de Gestão de
Clientes APCER, Joana
dos Guimarães Sá, que
apresentou as “Vantagens da Certificação para
a Indústria da Cortiça”.
A APCER apresentou-se
como a entidade Líder de
Mercado na actividade
de Certificação, uma vez
que em 2007 já emitiram
cerca de 4200 certifica-

dos. No caso da indústria
de cortiça a certificação
assenta essencialmente
na Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade com 33 certificados,
sendo que a Certificação
HACCP – Segurança Alimentar já tem seis empresas certificadas, três
pela ISO 22000:2005 e
três pela DS 3027 E:2002
(tabela 1).
Para dar o seu testemunho
estiveram presentes duas
empresas de cortiça Amorim & Irmãos, com Cristina Cardoso, Direcção de
Coordenação da Qualidade HACCP, e que apresentou uma “Perspectiva
de Sistemas Integrados,
e Alberto J. Tavares Cortiças, representada pela
Directora Técnica, Paula
Neto, que falou sobre a
Certificação na Indústria
da Cortiça - HACCP/Segurança Alimentar.

APCER apresenta vantagens de certificação

Empresas de cortiça certificadas pela APCOR – tabela 1
Norma

Nº de Empresas Certificadas na Indústria da Cortiça

ISO 9001:2000

33

ISO 14001:2004

1

OHSAS 18001:1999-NP 4397:2001

1

DS 3027 E:2002

3

ISO 22000:2005

3
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Programas da APCOR em curso
Programa

Principais actividades em curso

Próximas actividades

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

CorkAcção

livro “Contaminação do vinho por haloanisóis: desenvolvimento

• Continuação dos trabalhos de investigação.

de estratégias biotecnológicas para prevenir a contaminação
de rolhas de cortiça por cloroanisóis”, realizado pelo Inbiotec
– instituto espanhol de investigação.

POS - C

• Implementação do programa.

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

• Recepção, avaliação e selecção das propostas e respectiva

Campanha
Internacional da
Cortiça

agência para o desenvolvimento dos trabalho na França.
• Adjudicação dos trabalhos na Alemanha à empresa de Relações
Públicas.
• Preparação e realização de visitas de líderes de opinião a

• Adjudicação dos trabalhos na França.
• Planeamento e desenvolvimento dos trabalhos na
Alemanha.

Portugal.

Fileira dos Materiais

• Preparação da semana dos prescritores.

de Construção

• Preparação da feira Mosbuild 2008.

Floresta

• Realização de um Audiovisual sobre a indústria de cortiça.

• Preparação do FMC IV.
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