
Este valor regista uma subida de 0,6 por cento face a 2006, no que toca às exportações em 
valor. As rolhas de cortiça continuam a liderar as exportações portuguesas de cortiça, assu-
mindo 590 milhões de Euros.
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As exportações portuguesas de cor t iça em 2007 
registaram, segundo os dados do Instituto Nacional de 
Estatística, 853,8 milhões de Euros e159,4 milhares 
de toneladas.



Feira Data Local Web-site

Miami Wine 25 a 27 de 
Outubro EUA www.miamiwinefair.com/

Enovit 6 a 8 de 
Novembro Lisboa www.enovitportugal.com/

Gourmet 
Food and 
Wine

20 a 23 
Novembro Canadá www.foodandwineshow.ca/

Iberwine 26 a 29 de 
Novembro Espanha www.iberwine.es/

Mondiaviti/ 
Vinitech

02 a 04 de 
Dezembro França www.bordeaux-expo.com/

vinitech/index.asp

Feira Data Local Web-site

Expo Cihac
14 a 18 de 
Outubro México www.expocihac.com.

mx/

Saudi Build 26 a 29 de 
Outubro

Arábia 
Saudita

www.recexpo.com/
recweb/show_overview.
asp?id=104

SIB 05 a 09 de 
Novembro Marrocos www.ofec.co.ma/

Japan 
Home & 
Building 
Show

12 a 14 de 
Novembro Japão www.jma.or.jp/jhbs/en/

index.html

China 
International 
Exhibition 
on Housing

20 a 23 de 
Novembro China www.ciehi.net/

Construct  
Canada

26 a 28 de 
Novembro Canadá www.constructcanada.

com/

Feiras de Vinho
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Ficha técnica

Indústria de cortiça  
a uma só voz
A indústria portuguesa de cortiça vai passar a ter uma única as-
sociação a nível nacional. A Direcção da APCOR e a Direcção da 
Associação de Industriais e Exportadores de Cortiça (AIEC) junta-
ram esforços no sentido de criar uma associação representativa 
da indústria de cortiça.

Este é um passo fundamental para o associativismo sectorial, uma vez que, deste 
modo, será possível servir cada vez melhor os interesses do sector da cortiça e, do 
mesmo modo, disponibilizar mais e melhores serviços aos nossos associados. 
Por um lado, a fusão destas associações permite aos seus responsáveis encetar em 
conjunto medidas e acções que contribuam para o desenvolvimento sustentável des-
te sector e, por outro lado, dotar as cerca de 350 empresas associadas de mecanismos 
e ferramentas para, também, elas poderem caminhar de forma mais igualitária. 
Apostar e garantir as condições de desenvolvimento sectorial em torno dos vectores 
da inovação, da qualidade e da investigação são um objectivo fulcral desta fusão.
É, também, com esta união de esforços que se consegue uniformizar a estratégia sec-
torial em torno de uma linha de orientação única e mais forte e que terá como base 
o Estudo Sectorial em desenvolvimento pela Escola de Gestão do Porto. Com toda a 
certeza as orientações terão por base um reforço das exportações portuguesas de 
cortiça, um aumento da credibilidade da indústria, e consequente, reforço.
Acreditamos que estão reunidas as condições para que o sector da cortiça se torne 
cada vez mais forte e mais competitivo. E, por isso, contamos com o apoio de todas as 
empresas que já são associadas, esperando que muitas outras se possam juntar a este 
caminho, para aí sim, toda a indústria caminhar a uma só voz.

A Direcção
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Os dados do comércio externo do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) apontaram para 
853,8 milhões de Euros (159,4 milhares de 
toneladas) para as exportações portuguesas 
de cortiça em 2007. Este valor regista uma 
subida de 0,6 por cento face a 2006, no que 
toca às exportações em valor. Esta subida 
denota uma recuperação das exportações 
portuguesas de cortiça que, em 2005, ti-
nham sido afectadas pela desvalorização do 
dólar face ao euro (gráfico 1). 
O valor gerado pelas exportações portuguesas 
de cortiça revela-se extremamente significati-
vo, dado representar aproximadamente 0,7 por 
cento do PIB (preços de mercado), 2,3 por cen-
to do valor das exportações totais portuguesas 
e cerca de 30 por cento do total das exporta-
ções portuguesas de produtos florestais.
No que toca à representatividade das exporta-
ções de cortiça no conjunto das exportações 
portuguesas por país, regista-se que para o 
Chile a cortiça representa mais de 50 por cento 
do valor exportado. Para a Austrália e Argentina 
o valor ultrapassa os 30 por cento (gráfico 2).

CAPA

Exportações de cortiça 
aumentam em 2007

Evolução das Exportações 
Portuguesas de Cortiça
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Portuguesas - 2007*
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CAPA

Os principais destinos das exportações portu-
guesas de cortiça são a França (20,6%), os EUA 
(15,7%), a Espanha (13%), a Alemanha (8%) e a 
Itália (7,6%) – percentagens em valor (gráfico 3).
As rolhas de cortiça continuam a liderar as ex-
portações portuguesas de cortiça, assumindo 
590 Milhões de Euros, seguido da cortiça como 
material de construção com 176 Milhões de 
Euros (gráfico 4). De registar, ainda, que a ex-
portação de rolhas de cortiça aumentou 1,7 
por cento de 2006 para 2007, invertendo o ce-
nário que se verificou no ano transacto. 
Dentro do segmento de rolhas de cortiça, as 
rolhas naturais surgem em primeiro lugar com 
70 por cento do total (415 milhões de euros), 
seguidas pelas rolhas de champanhe com 15 
por cento (88 milhões de euros) e os outros ti-
pos de rolhas com 14,9 por cento (86 milhões 
de euros) (gráfico 5). 
Portugal é, ainda, o maior importador mundial 
de cortiça que utiliza para transformação e 
posterior exportação sobe a forma de produ-
tos de consumo final. 
Em 2007, as importações atingiram 131 mi-
lhões de euros e 63 milhares de toneladas (grá-
fico 6).
As importações do sector da cortiça, em 2007, 
são provenientes, essencialmente, de Espanha 
(77 por cento – valor em Euros) (gráfico 7).
As importações de cortiça natural ascenderam 
nesse ano a aproximadamente 59,8 Milhões de 
Euros, representando cerca de 45,8 por cento 
do total das importações portuguesas de cor-
tiça (gráfico 8).

Evolução das Importações 
Portuguesas de Cortiça

6

Importações Portuguesas por 
Classe de Produtos - 2007*

8

Fonte: INE * 
 Dados Provisórios
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NOTÍCIAS

APCOR e AIEC  
em processo de fusão

cenário “O Sector Corticeiro. Uma perspectiva 
de futuro” e Braz Costa – Vogal do Conselho 
Directo do Instituto de Apoio às Pequenas e 
Medias Empresas e ao Investimento (IAPMEI).
Daniel Bessa, da Escola de Gestão do Porto (Uni-
versity of Porto Business School) e coordena-
dor do “Estudo Estratégico Sectorial da Cortiça”, 
lançou as primeiras linhas de orientação para o 
sector que tem como um dos seus objectivos au-
mentar as exportações nos próximos cinco anos.

Com a fusão das duas associações, Portugal 
passa a ter uma única associação representati-
va do sector da cortiça no nosso país, podendo 
atingir mais de 350 empresas de cortiça, valor 
que perfaz o somatório das duas associações 
– APCOR tem neste momento cerca de 250 
associados concentrados essencialmente no 
distrito de Aveiro e a AIEC conta com 80 em-
presas localizadas no sul do país e dedicadas, 
maioritariamente, à preparação da cortiça.

A Direcção da APCOR e a Direcção da Asso-
ciação de Industriais e Exportadores de Cortiça 
(AIEC) juntaram esforços no sentido de criar 
uma única associação representativa da In-
dústria de Cortiça. “Com esta fusão, o associa-
tivismo sectorial vai ganhar dimensão e, assim, 
melhorar o seu desempenho na prossecução 
dos seus objectivos como sendo: servir melhor 
os interesses do sector; disponibilizar mais e 
melhores serviços aos associados; uniformizar 
a estratégia sectorial em torno de uma linha de 
orientação única e mais forte; e, por fim, garan-
tir as condições de desenvolvimento sectorial 
em torno dos vectores da inovação, qualidade, 
e da investigação e desenvolvimento”, afirma o 
presidente da APCOR, António Rios de Amorim.
A apresentação da estratégia associativa foi 
anunciada no dia 12 de Julho, no ÉvoraHotel, 
em Évora, e contou com a presença de Edmun-
do Pereira, Presidente da AIEC, que apresentou 
“Os objectivos e justificação da fusão”, António 
Amorim – Presidente da APCOR, que traçou o 

Daniel Bessa apresenta as 
primeiras orientações do 

Estudo Estratégico

.5APCORNOTÍCIAS



NOTÍCIAS

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

Rota da Cortiça 
lançada no Verão

A Rota da Cortiça foi lançada no mês de Ju-
lho, por altura da Feira da Serra que decorreu 
em São Brás de Alportel. 
 “A Rota da Cortiça leva-o a descobrir os mis-
térios da relação ancestral entre o Homem e 
o Sobreiro. Percorra connosco os sobreirais, 
conheça as histórias, contacte com as técnicas 
de preparação e transformação da cortiça e 
descubra, pelo caminho, uma enorme paleta 
de sabores e de sensações que nunca tinha 
pensado experimentar.” É, deste modo, que 
a Rota da Cortiça é apresentada na brochura 
promocional desta iniciativa. 
Com início no Museu de São Brás de Alportel, 
no Algarve, a rota toma rumo em direcção ao 
centro da vila. Daqui, o caminho leva-nos à 
Serra do Caldeirão ao encontro do montado 
de sobro, da cortiça e das espécies animais e 
vegetais que vivem neste habitat único. Pelo 
caminho percorre-se aldeias e sítios pitorescos 
na região do Barrocal, com iguarias típicas da 
região à mistura, assim como se assegura a pas-
sagem por algumas fábricas de produção de 
rolhas de cortiça à moda antiga e em contraste 
fábricas modernas e com alta-tecnologia. Não 
podia faltar o acesso ao artesanato em cortiça 
e para os mais curiosos irá estar disponível um 
Centro de Recursos, com informação e deba-
tes sobre o tema. 
O percurso será, no entanto, adequado ao tipo 
de público que procurará a rota, por exemplo 
para um grupo de jovens será criado um per-
curso diferente de um grupo de seniores ou de 
uma família.
Mais informações sobre este projecto podem 
ser consultadas em www.rotadacortica.pt, 
nomeadamente horários, itinerários e preços, 
onde é possível, também, descarregar a bro-
chura explicativa em quatro línguas: portu-
guês, espanhol, inglês e alemão.
O projecto Rota da Cortiça está a ser promovi-
do pela Associação Rota da Cortiça e é impul-
sionado pela Câmara de São Brás de Alportel 
em parceria com a Associação de Industriais e 
Exportadores de Cortiça, a Associação de Pro-
dutores Florestais da Serra do Caldeirão, a In 
Loco, a Associação de Agricultores do Algarve 
e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de 
Alportel.

Rota da Cortiça disponibiliza web-site com informação
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NOTÍCIAS

A Euronatura - Centro para o Direito Ambien-
tal e Desenvolvimento Sustentado – lançou o 
livro «Joaquim Vieira Natividade (1899-1968) - 
Ciência e Política do Sobreiro e da Cortiça», da 
autoria de Ignacio García Pereda. A obra visa 
assinalar os 40 anos da morte de Joaquim Viei-
ra da Natividade aquele que é considerado o 
pai da subericultura portuguesa e o máximo 
expoente do sector da cortiça.
“Quem foi Joaquim Vieira Natividade? Quais os 
temas que tiveram mais relevo ao longo da sua 
carreira científica? Que dificuldades lhe foram 
impostas pela ditadura de Salazar? Qual é a sua 
importância actual para o sector da cortiça?” 
são algumas das questões que o autor tenta 
responder neste livro. Após uma árdua inves-
tigação, que contou com a realização de mais 

Livro recupera vida e obra 
do pai da subericultura

«Joaquim Vieira Natividade - Ciência e Política do Sobreiro e da Cortiça»

de 200 entrevistas, com o contributo de um 
conselho consultivo de 30 pessoas e a consul-
ta de documentação arquivística de jornais e 
revistas científicas da altura, o autor descreve, 
numa primeira parte, a vida do subericultor e, 
numa segunda fase, tenta arrumar em gavetas 
próprias o seu trabalho e pensamento cientí-
fico. De “1899-1933. De Alcobaça a Londres” 
relata a vida de Vieira da Natividade desde o 
seu nascimento em Alcobaça até à sua forma-
ção em Coimbra e, posteriormente, no Instituto 
Superior de Agronomia. Ficam, ainda, menções 
aos seus primeiros contactos com a silvicultura 
e com a genética, assim como a sua passagem 
por Londres, no John Innes Institute. O segundo 
capítulo dedica-se aos anos de “1930-1950. Ci-
ência. Melhor Cortiça” com a passagem pela Es-

tação Experimental do Sobreiro e do Eucalipto e 
todo o conhecimento que Vieira da Natividade 
trouxe para o desenvolvimento desta espécie e 
do montado, havendo lugar para uma referên-
cia à Junta Nacional da Cortiça. O último capítu-
lo – “1950-1962. Política Florestal. Mais sobreiros.” 
- está centrado na vida política do subericultor 
entre os anos 1950-1960, referindo a passagem 
de Vieira de Natividade em órgãos como o gru-
po permanente de Trabalho para as Questões 
Suberícolas da Food and Agriculture Organisa-
tion (FAO) e todo o trabalho que desenvolveu 
para a protecção do sobreiro. Os últimos anos 
de Natividade foram dedicadas mais à fruticul-
tura, mas o sobreiro esteve sempre nas suas in-
vestigações e pensamentos. Todos os capítulos 
são acompanhados de inúmeros registos foto-
gráficos, contendo, ainda, no final um pequeno 
álbum com fotos de Vieira da Natividade.
Para aproveitar o trabalho biográfico, bem 
como o espólio recolhido ao longo do pro-
cesso de investigação, além da publicação em 
livro da biografia de Natividade, foi desenvolvido 
um website com informações sobre o cientista 
acessível: www.joaquimvieiranatividade.com.
Este livro dá, ainda, início à colecção “História 
e Política do Ambiente e do Território”, lança-
da pela Euronatura - uma organização sem 
fins lucrativos equiparada a organização não-
governamental do ambiente, especializada 
em investigação em ciência, política e direito 
do ambiente. Mais informações podem ser ob-
tidas junto desta entidade ou da APCOR onde 
a obra se encontra para venda pelo valor de 
10€, sendo, ainda, considerado um desconto 
especial para associados.

Natividade junto a um sobreiro. (Foto retirada do 
livro “Joaquim Vieira da Natividade 1899-1968”)

Capa do livro 
“Joaquim Vieira 

da Natividade 
1899-1968”
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QUALIDADE

Deputado defende 
identificação do vedante 
cortiça nas garrafas 
de vinho
O Deputado Luís Carloto Marques elaborou 
um projecto de Lei denominado “Promoção da 
cortiça enquanto vedante de excelência nas 
embalagens para bebidas vínicas”, acessível 
no link http://blogs.parlamento.pt/acidadee-
asserras/archive/2008-06-17/91233.aspx. Este 
projecto defende que o símbolo e identifica-
ção da palavra cortiça, seja apenas utilizada 
em vedantes que utilizem uma determinada 
percentagem de cortiça, sendo da responsabi-
lidade do Governo, regulamentar essa matéria. 
Na prática tenta-se defender a cortiça, peran-
te outros vedantes, que a possam usar como 

A APCOR e a Associação de Agricultores da 
Charneca (ACHAR) estabeleceram um proto-
colo de cooperação, com o objectivo de re-
presentar, promover e defender os interesses 
dos seus associados e do sector da cortiça 
em geral. Este protocolo tem como principal 
finalidade promover a troca recíproca de infor-
mações, nomeadamente, estatísticas, estudos, 
projectos, seminários, publicações periódicas 
ou outras que, de algum modo, poderão ter in-
teresse para o sector da cortiça e para os seus 
associados ou mesmo para a concretização 
dos objectivos de ambas as associações.

APCOR 
e ACHAR 
celebram 
protocolo

boleia promocional. O deputado explica que 
“considerando que cerca de 70 por cento de 
toda a economia nacional da cortiça está no 
vedante da embalagem, mas que este se en-
contra, todavia, ocultado ao consumidor por 
via da utilização de uma cápsula, torna-se, pois, 
necessário e urgente dar a esse consumidor a 
possibilidade de saber se o vedante da emba-
lagem de vinho em concreto é feito, ou não, 
de cortiça.”

http://blogs.parlamento.pt/acidadeeasserras/
archive/2008-06-17/91233.aspx
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PROGRAMAS

O Continente e a Quercus lançaram no Dia 
Mundial do Ambiente um novo receptáculo 
para rolhas de cortiça usadas – o Rolhinhas. 
Através desta iniciativa pretende-se promo-
ver a reciclagem de rolhas de cortiça usadas e 
aproveitar o potencial deste resíduo enquanto 
matéria-prima que pode ser transformada em 
novos produtos.
Este recipiente está disponível em todos os Hi-
permercados Continente espalhados por todo 
o país. 
Esta iniciativa de recolha terá depois continui-
dade através do projecto Green Cork, um pro-
grama de reciclagem de rolhas de cortiça de-
senvolvido pela Quercus, cujo objectivo passa 
não só pela transformação das rolhas usadas 
noutros produtos, mas, também, pelo finan-
ciamento parcial do programa “Criar bosques, 
conservar a biodiversidade”.
O Green Cork pretende, assim, conservar a bio-
diversidade, valorizando as espécies que fazem 
parte da floresta autóctone portuguesa, como 
é o caso do Sobreiro, ao mesmo tempo que 
valoriza a rolha de cortiça enquanto produto 
ecológico e representativo do montado de so-
bro, que, com toda a biodiversidade que lhe está 
associada, é um dos sistemas ecológicos mais 
importantes da paisagem natural portuguesa. 
As rolhas recolhidas são vendidas à Corticeira 
Amorim que as reutilizará para a fabricação 
de outros produtos. Estas serão sujeitas a um 
processo de trituração e aproveitadas para o 
fabrico de outros produtos aglomerados - iso-
lamentos, juntas de dilatação, pavimentos ou 
revestimentos.
O valor adquirido com o reaproveitamento de 

Quercus quer plantar 
1 milhão de árvores em cinco 

anos com o projecto 
Green Cork

Continente e Quercus 
lançam Rolhinhas no Dia Mundial 
do Ambiente

Novo receptáculo para reciclagem de rolhas de cortiça

cortiça, permitirá à Associação Quercus cuidar 
dos bosques através da plantação de carva-
lhos, azinheiras e sobreiros pelo país. Com esta 
iniciativa pretende-se atingir uma taxa de 30 
por cento de reciclagem de rolhas de cortiça 
no prazo de quatro anos, permitindo que da 
cortiça possa nascer uma árvore.
O Presidente da Quercus, Hélder Spínola, refe-
re que “a Quercus defende o aproveitamento 
das rolhas já usadas permitindo fechar o ciclo 
e reaproveitando um material de grande valor 
ambiental e social, contando para tal com a 

participação de todos os cidadãos”. Ao qual o 
director de Marketing do Continente, Miguel 
Rangel, acrescenta: “o Continente lança mais 
esta iniciativa ambiental, consciente da impor-
tância do ambiente na sociedade e como for-
ma de participar activamente na preservação 
e na revitalização da natureza urbana, mobili-
zando e sensibilizando a população portugue-
sa a reciclar”.
Mais informações sobre este programa podem 
ser obtidas em http://earth-condominium.
com/port/green.html . 
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A Associação de Produtores Florestais de Coru-
che (APFC) certificou cerca de 10 mil hectares de 
montado de sobro na região de Coruche, através 
da adopção da certificação FSC (Forest Stewardship 
Council). Esta distinção, que é apoiada a nível mun-
dial pela associação ambientalista World Wide Fund 
for Nature (WWF), assegura que a floresta é gerida de 
forma sustentável, cumprindo-se preocupações am-
bientais e sociais. O objectivo da WWF é conseguir 
chegar aos 150 mil hectares de montado certificado 
em Portugal.
In, Público, 02 Julho 2008

A empresa Cork Supply inaugurou uma empresa em 
São Paio de Oleiros. Com capacidade para produção de 
700 milhões de rolhas de cortiça, a empresa arrancou 
com metade da sua capacidade, prevendo-se atingir 
a exportação da capacidade total num prazo de cinco 
anos. A unidade fabril integra-se na apresentação dos 
novos investimentos, incluindo a tecnologia “Innocork”, 
desenvolvida por engenheiros portugueses.
In, Diário Económico, 18 Julho 2008

Portugal vai integrar uma rede mundial de comér-
cio de cortiça, papel e madeira já a partir de Ou-
tubro. O projecto, que está a ser promovido pelo 
World Wide Fund for Nature (WWF), visa combater 
a exploração florestal ilegal, a desflorestação e as al-
terações climáticas, promovendo simultaneamente 
trocas comerciais entre os diversos actores que 
fazem parte da rede. O projecto conta com cinco 
empresas portuguesas fundadoras e, globalmente, 
conta já com 300 entidades distribuídas por todo o 
mundo. Um dos critérios fundamentais para inte-
grar a rede passa pela utilização de matéria-prima 
certificada, para garantir a gestão sustentável dos 
recursos florestais. 
In, Jornal de Negócios, 05 Agosto 2008

“Não é preciso descobrir a pólvora. Às vezes, um 
pequeno clique ou uma pequena inovação, apli-
cados aos processos existentes, podem aumentar 
a qualidade de um produto ou conduzir a novos 
projectos.” Quem o diz é Helena Pereira, professora 
do Instituto Superior de Agronomia e vice-reitora 

da Universidade Técnica de Lisboa, que recebeu o 
Prémio Transferência EID em nome de equipa de 
trabalho responsável por um protótipo que opti-
miza em custos e qualidade a produção industrial 
de aglomerados negros de cortiça. O projecto foi 
desenvolvido durante cinco anos e visa a elabora-
ção de um aglomerado de maior qualidade e mais 
económico. 
In, www.cienciahoje.pt/index.
php?oid=27005&op=all, 08 Agosto 2008

Os vinhos servidos nos Jogos Olímpicos de Pe-
quim estavam todos vedados com rolhas de cor-
tiça portuguesa. A Corticeira Amorim foi a forne-
cedora das rolhas que vedaram os vinhos brancos 
e tintos Great Wall, vinho exclusivo para os 16 mil 
atletas em prova.
In 24 Horas, 19 Agosto 2008

Sabem quem é o Miguel? Não? E por que é que ele 
precisa de ser salvo? Também não? É essa a ideia. 
Rob Schneider, que se lançou numa campanha para 
salvar o Miguel, também não sabe exactamente. O 
actor cómico norte-americano queria uma causa – 
afinal, por que é que há-de Bono querer acabar com 
a dívida dos países africanos, Angelina Jolie salvar os 
órfãos, Al Gore o planeta, e ele não ter uma causa? 

MEDIA

Recortes de Imprensa[ ]

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. 
Temas como a fusão da APCOR e da Associação de Industriais e Exportadores de 
Cortiça (AIEC), as campanhas de promoção da cortiça  promovidas por empresas 
do sector e a internacionalização são alguns dos temas abordados nos principais 
jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais fontes de informa-
ção sobre a cortiça.
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No terceiro trimestre de 2008, o sector da 
cortiça manteve presença assídua nos jornais 
nacionais. Neste período foram publicadas 191 
notícias na imprensa nacional. O que se traduz 
numa média de mais de duas notícias por dia 
(gráfico 1). O mês de Julho foi até á data o mês 
em que se registaram mais noticias publicadas 
com 90 artigos. 
Relativamente às publicações onde a cortiça teve 
maior presença, o grande destaque vai para a ca-
tegoria “revistas” com 36 notícias publicadas, dos 
quais se destaca a Sábado com quatro artigos. As 
notícias publicadas em jornais regionais, também, 
assumem um grande peso, atingindo no terceiro 
trimestre 30 artigos, da qual se destaca o Diário de 
Aveiro com quatro artigos, ao qual se junta, ainda, 
o Terras da Feira com cinco notícias.
No que toca aos jornais de cariz nacional o Jornal 
de Notícias surge à frente com 16 notícias, segui-
do pelo Diário Económico e Diário de Noticias, 
com onze artigos respectivamente. Dos semaná-
rios, o Expresso continua a liderar, com a publica-
ção de oito peças sobre a cortiça (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade por 
parte da imprensa portuguesa estão relacionados 
com a indústria de cortiça (23 por cento), onde 
se destaca a questão da internacionalização das 
empresas portuguesas de cortiça, por exemplo, 
na China. Os projectos da APCOR têm, também, 
destaque nos media (com 18 por cento do total) 
em especial a fusão da APCOR e da Associação 
de Industriais e Exportadores de Cortiça (AIEC), 
com 21 artigos (gráfico 3). 
As notícias publicadas durante o terceiro trimes-
tre deste ano tiveram como principais fontes 
de informação as empresas de cortiça (40 por 
cento) seguida pela APCOR (27 por cento cada) 
(gráfico 4). 

Cortiça nos media portugueses

Fonte: APCOR 
Ano:2008
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Agora tem uma – e para se perceber o que é tem que 
se ver o vídeo, disponível no YouTube em www.save-
miguel.com.
Parece improvável, mas a saga de Rob Schneider pela 
paisagem portuguesa, das ruas do Bairro Alto às pla-
nícies alentejanas, é uma campanha para salvar... a 
cortiça. Ou, mais especificamente, para convencer as 
pessoas das vantagens de usarem rolhas de cortiça 
nas suas garrafas de vinho. “Eu sabia que Miguel era 
uma árvore”, conta Rob Schneider, com um risinho 
atrapalhado quando, finalmente, encontra o objecto 
da sua busca.
In Público, 27 Agosto 2008

Espanha, mais concretamente Barcelona, recebe, 
de 9 de Setembro a 9 de Novembro, a exposição 
“2ndSkin cork jewellery” ( jóias em cortiça). O lugar 
escolhido é a Artesania Catalunya de lá Generali-
tat de Catalunya. A mostra reúne 28 joalheiros de 
vários países que se juntaram para apresentar a 
versatilidade da cortiça. O projecto teve origem em 
Portugal e foi desenvolvido em parceria pela Escola 
Superior de Artes e Design (ESAD) de Matosinhos 
e pela Associação Cultural DesignLocal de Santa 
Maria da Feira. A aposta é a internacionalização de 
uma nova imagem da cortiça. 
In, Semanário, 29 Agosto 2008

Graham Howe esteve de visita a Portugal e relata num 
artigo da South African Wines o que viu. Na opinião 
do autor a sustentabilidade é o novo trunfo da indús-
tria de cortiça. Ao observar um descortiçador na ope-
ração de tirada da cortiça, foi aprendendo algumas 
questões relacionadas com os níveis reduzidos da pe-
gada de carbono na indústria de cortiça. Howe refere 
que o montado de sobro português (com uma área 
de 736 mil hectares) fixa 4,8 milhões de toneladas de 
dióxido de carbono por ano e previne a erosão dos 
solos ao absorver a água das chuvas. O autor refere 
um estudo recente realizado pela Pricewaterhou-
seCoopers onde se compara o efeito de estufa de 
vários vedantes – cortiça, plástico e alumínio – e 
onde se conclui que as rolhas de cortiça natural são 
as mais amigas do ambiente - desde a produção ao 
transporte, engarrafamento e fim de vida do pro-
duto (reciclagem e biodegradáveis) a cortiça surge 
sempre à frente. 
A biodiversidade é outra temática abordada. Howe 
refere um conjunto de animais e plantas que pôde 
observar enquanto visitava os montados de sobro, 
acrescentando aqueles que têm neste habitat um 
lugar preferencial, caso do Lince Ibérico e da Águia 
Imperial. 
Graham Howe acrescenta, ainda, que a cortiça é culti-
vada sem o recurso de produtos químicos, pesticidas 

ou fertilizantes. E que por este motivo os montados 
estão a requerer o certificado Forest Stewardship Cou-
ncil (FSC) – uma organização mundial que promove as 
florestas geridas de modo sustentável. E acrescentou: 
em Agosto de 2008, a empresa de vinho Woolworths 
vai lançar um conjunto de vinhos orgânicos vedados 
com cortiça certificada e a African Dawn, uma adega 
de Rooiberg vai exportar a primeira marca de vinhos 
também vedada com cortiça certificada FSC para os 
Países Baixos. 
In, http://www.wine.co.za/news/news.aspx?NEWSID=
12250&Source=Newsfeed, 06 Agosto 2008

Um artista albanês, Saimir Strati, construiu o maior 
mosaico feito com rolhas de cortiça, no Sheraton Ho-
tel, na Tirana, em Agosto. Este obra, que acabou de 
entrar no livro do Guinness World Records, conta com 
229 764 rolhas de cortiça de vários tons que foram 
coladas num painel com 12,94 metros de largura por 
7,1 metros de altura. “O Guitarrista” retrata Romeu com 
uma coroa de uvas que toca guitarra enquanto dança 
com o mar e o sol. Strati trabalhou 14 horas por dia, 
durante 28 dias, para completar esta obra-prima. 

In, http://news.yahoo.com/s/afp/20080905/od_afp/
albaniaartrecordoffbeat_080905194827, 05 Se-
tembro 2008

MEDIA

· APCOR
· Empresas de cortiça
· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros
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A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na im-
prensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa). 
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, te-
mas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.

Metodologia:

24%

7%

18%

23%

7%

9%
6%

1%

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos cortiça
· Novas fábricas cortiça
· Dados Económicos sobre empresas
· Cortiça e Ambiente
· Outros

27%

40%

7%

22%

3%

5%
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O sobreiro é uma barreira 
contra a desertificação
O relatório “O sobreiro, uma barreira contra a 
desertificação”, lançado pela World Wide Fund 
for Nature (WWF) e pelo Centro de Ecologia 
Aplicada Professor Baeta Neves do Instituto 
Superior de Agronomia, indica que a futura so-
brevivência das florestas de sobreiro depende 
fortemente de uma gestão adequada e que o 
sobreiro, espécie emblemática da floresta por-
tuguesa, é um instrumento fundamental no 
combate à desertificação em Portugal, desde 
que gerido de forma adequada, cabendo-lhe 
desempenhar um papel decisivo na preven-
ção da degradação dos solos. As florestas de 
sobreiro, formando sistemas ecológica e econo-
micamente sustentáveis, funcionam como um 
importante instrumento de prevenção contra 
a desertificação, uma vez que geram níveis ele-
vados de biodiversidade (foram identificadas 
numa área de sobreiro na Serra de Grândola 264 
espécies de fungos, 50 musgos, 308 plantas vas-
culares, 140 insectos, 6 espécies de peixes, 12 an-
fíbios, 13 répteis, 73 aves e 14 mamíferos; rapinas 
ameaçadas como a Águia de Bonelli e mamíferos 
como o Lince Ibérico, o felino mais ameaçado do 
mundo, têm nas florestas de sobreiro o seu habitat 
de eleição); melhoram a matéria orgânica dos so-
los (ao retirarem os nutrientes de níveis mais pro-
fundos, devolvem-nos ao solo com a queda das fo-
lhas, originando solo produtivo); contribuem para 
a regulação do ciclo hidrológico (ao aumentar os 
níveis de matéria orgânica dos solos, contribuem 
para uma melhor retenção de água, facilitam a 
sua infiltração no solo e diminuem as perdas 
por escoamento superficial, regulando o ciclo 
hidrológico) e travam o despovoamento (ao 
constituírem-se como sistemas agro-florestais 
economicamente viáveis: extracção da cortiça 
(500 Euros/hectare) pecuária (70 Euros/hecta-
re), a caça (15Euros/hectare), o mel, as plantas 
aromáticas e os cogumelos (8 Euros/hectare).
Em comunicado de imprensa, Luís Silva, da 
WWF, afirma que “A floresta Portuguesa poderá 
enfrentar uma crise ambiental e económica que 
arrastará a fronteira da desertificação em Portugal 
para norte, a não ser que actuemos agora no sen-
tido de a adaptar aos cenários de alterações climá-
ticas. É vital que produtores, gestores, Governo e 
indústria reconheçam a importância das florestas 
de sobreiro e da sua gestão sustentável, no com-
bate à desertificação, optando por esquemas de 

certificação florestal, como o FSC, que asseguram 
simultaneamente a relação com o mercado e a 
aplicação de boas práticas de gestão.”

Sobreiro  
– um tesouro de Portugal

“O sobreiro destaque-se como um dos maiores 
tesouros naturais de Portugal pela excelência 
dos serviços ambientais que presta. Destacam-
se a conservação dos solos, a regulação do ciclo 
da água, a fixação de carbono e a conservação 
da biodiversidade. A exploração da cortiça, por 
outro lado, é um processo ambientalmente 
sustentável, uma vez que nenhuma árvore é 
cortada e somente de 9 em 9 anos é realizado 
o descortiçamento.” Esta afirmação, presen-
te no estudo, aponta o valor ambiental, social 
e económico do sobreiro, enquanto espécie 
que faz parte de um ecossistema e contribuiu 
para a manutenção de uma economia local e 
nacional de relevo. No relatório, a WWF refere 
que em Portugal as florestas em que o sobrei-
ro é dominante são de dois tipos: o Montado, 
um sistema aberto associado a zonas planas e 
a pastagens naturais, e o Sobreiral, bosque mais 
denso e de serra. O montado é o sistema mais 
característico das paisagens do sul de Portugal 
e dependente da intervenção humana. Pode 
ser exclusivamente de sobreiro, mas, também, 
combinar sobreiro com pinheiro manso (litoral) 
ou com azinheira (interior). A biodiversidade 
está, frequentemente, associada à variedade de 
pastagens, que é extremamente elevada. Num 
mero metro quadrado de terreno é corrente 
divisarem-se dezenas de espécies de plantas. 
Paralelamente, o montado favorece a fixação 
de grande variedade de aves, como a Abetarda, 
a Águia Imperial, a Águia de Bonelli e o Abutre 
Negro. O sobreiral, por sua vez, é um sistema de 
bosque, onde cresce uma grande variedade de 
arbustos mediterrânicos: medronheiros, aroei-
ras, giestas, retamas, estevas e urze. Em termos 
de rapinas destacam-se o Açor, o Gavião e o 
Bufo Real. O sobreiral é ainda habitado pelo Gi-
nete, Gato Bravo e Lince Ibérico, espécies ame-
açadas, para além das usuais espécies cinegéti-
cas – Coelhos, Lebres e Perdizes, importantes do 
ponto de vista da cadeia alimentar.

Do ponto de vista económico, o relatório refere 
que se extraem anualmente cerca de 140 mil 
toneladas de cortiça, o que corresponde a cerca 
de 54 por cento da produção mundial do sec-
tor. A maior parte da cortiça transformada em 
Portugal – 68 por cento na produção de rolhas 
– é exportada (90 por cento), representando 2,7 
por cento das exportações anuais do país. O 
sector da cortiça engloba 900 empresas trans-
formadoras. No entanto, o valor económico do 
sobreiro não está exclusivamente associado à 
cortiça, existindo outros rendimentos gerados 
pelas florestas de sobreiro, incluindo a pecuária, 
a caça, o mel ou os cogumelos. Da economia do 
sobreiro depende, também, uma parte signifi-
cativa da população portuguesa. São 12 a 14 mil 
postos de trabalhos fabris directos, 6500 postos 
de trabalho na extracção florestal e milhares de 
postos de trabalho indirectos (restauração, tu-
rismo, entre outros).

Medidas para uma gestão 
adequado do montado

A WWF propõe três medidas para travar a deser-
tificação em Portugal num cenário de uma ges-
tão adequado do montado de sobro. A saber: 
programa de protecção integrada contra pra-
gas e doenças do sobreiro; certificação florestal  
Forest Stewardship Council (FSC); e pagamento 
de serviços ambientais. 
No que toca ao primeiro, é proposto uma adap-
tação da floresta às alterações climáticas. Como 
sendo: a progressiva degradação dos solos e dos 
ecossistemas, exacerbada pelas alterações cli-
máticas e globalização da circulação de pessoas 
e bens, tem levado à intensificação e expansão 
dos problemas fitossanitários da floresta. Pro-
blemas de mortalidade de sobreiros, azinheiras 
e pinheiros, têm-se expandido muitas vezes em 
territórios de maior susceptibilidade à desertifi-
cação. Consequência da degradação da floresta, 
por razões fitossanitárias, é o aceleramento de 
processos de degradação dos solos, condu-
zindo ao avanço da fronteira da desertificação. 
O lançamento de um programa de protecção 
integrada contra pragas e doenças do sobrei-
ro impõe-se no combate à desertificação e na 
adaptação da floresta às alterações climáticas.

WWF lança Relatório
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No âmbito da certificação, as entidades pro-
põem adoptar a certificação FSC para ajudar o 
combate à desertificação. O sistema de certi-
ficação florestal FSC é um mecanismo econo-
micamente eficiente e auto-sustentado no au-
mento da competitividade do sector florestal, 
que preconiza a aplicação de Boas Práticas de 
Gestão, incluindo o combate à desertificação. 
O FSC é um sistema de certificação adaptado à 
especificidade florestal Portuguesa e ao sobreiro 
em particular. São valorizados sistemas cuja ges-
tão não implica o corte das árvores, sancionando a 
exploração da cortiça e a valorização dos serviços 
ambientais da floresta. Nos territórios de maior sus-
ceptibilidade à desertificação considera-se priori-
tária a expansão da aplicação do normativo FSC, 
dos actuais 200 mil hectares (há) (seis por cento 
da floresta portuguesa) para níveis mais significa-
tivos. Para esse efeito é necessário o alinhamento 
das políticas para a floresta e de desenvolvimento 
rural com as necessidades e prioridades dos agen-
tes económicos do sector.
Por último, no que diz respeito aos Serviços 
Ambientais, o mercado do carbono para terri-
tórios susceptíveis à desertificação é a sugestão 
apontada. Os ecossistemas florestais fornecem 
serviços ambientais que suportam a biodiversi-
dade, regulam o ciclo da água e a protecção dos 
solos. A fixação de carbono é um dos serviços 
ambientais oferecidos pela floresta, tendo-se 
observado um rápido desenvolvimento do Mer-
cado do Carbono, a nível mundial. No entanto, 
este Mercado tem favorecido, principalmente, 

os ecossistemas florestais tropicais, devido à 
sua elevada produtividade, que convertida em 
créditos de carbono torna estes investimentos 
bastante mais atractivos do que aqueles loca-
lizados em regiões áridas, de baixas produtivi-
dades. Desta forma, considera-se necessário 
o desenvolvimento de novos mecanismos de 
conversão de emissões em créditos de carbono. 
O propósito é criar formas de compensação da 
baixa produtividade dos projectos de seques-
tro em territórios susceptíveis à desertificação, 
tornando-os mais atractivos ao investimento.

Gerir o sobreiro  
evita a desertificação

A WWF prevê dois cenários para a preservação 
da floresta portuguesa. No primeiro cenário 
“Travar a desertificação promovendo a gestão 
adequada do sobreiro”, a degradação da floresta 
combate-se através da aplicação de boas prá-
ticas de gestão, que assegurem a regeneração 
natural dos povoamentos e a protecção contra 
pragas e doenças, assegurando a sustentabilidade 
do ecossistema. Esta estratégia trava a tendência 
de decréscimo da densidade do sobreiro, prescre-
vendo-se como medida prioritária na estratégia 
nacional de combate à desertificação.
Segundo o Plano de Acção Nacional de Com-
bate à Desertificação, os territórios mais vulne-
ráveis à desertificação coincidem com as áreas 
de distribuição do sobreiro. Nestas áreas, a ma-

nutenção do coberto florestal, em particular do 
sobreiro, é essencial para prevenir o risco de 
erosão e perda de solos, travando o avanço da 
desertificação.
A área de distribuição do sobreiro, segundo o 
Inventário Florestal Nacional, tem-se mantido 
estável (valores próximos dos 700 mil hectares 
(ha) para o montado), registando, no entanto, 
um decréscimo da densidade dos povoamen-
tos: em 1995 menos de 20 por cento dos po-
voamentos tinham uma densidade inferior a 40 
árvores por ha, ao passo que em 2006 esse valor 
tinha aumentado para mais de 30 por cento. A 
proporção de povoamentos com mais de 80 ár-
vores por ha passou, no mesmo período, de me-
tade para cerca de um terço. Neste cenário de 
gestão adequada dos povoamentos de sobro, 
prevê-se que em 2020 os níveis de densidade 
de 1995 possam ser repostos. Ou seja, apenas 
20 por cento dos povoamentos terão menos de 
40 árvores por ha e metade dos povoamentos 
mais de 80 árvores por ha.
O sobreiro é, ainda, uma árvore adaptada aos 
climas semiáridos e sub-húmidos e evita climas 
de invernos frescos. Assim, em virtude dos ce-
nários de alterações climáticas previstos, o so-
breiro terá tendência para encontrar boas con-
dições vegetativas e de expansão nos distritos 
de Beja, Évora, Setúbal, Portalegre e Coimbra. 
Neste cenário de expansão do sobreiro, numa 
estratégia de adaptação da floresta às altera-
ções climáticas e prevendo-se a manutenção 
da actual taxa de esforço de arborização de 1 
por cento/ano, em 2020 verificar-se-á o aumen-
to em cerca de 20 por cento da actual área de 
distribuição do sobreiro, contribuindo para a 
manutenção da fronteira da desertificação pró-
xima dos limites actuais.
Num cenário de “Regressão do sobreiro e avan-
ço da desertificação” prevê-se o aumento do 
processo de degradação dos montados, de-
vido ao contínuo decréscimo da densidade 
dos povoamentos, levando a que em 2020 os 
indicadores de densidade e de área florestal 
continuem a regredir. Isto é, 40 por cento dos 
povoamentos terão menos de 40 árvores por 
ha, apenas 15 por cento mais de 80 árvores por 
ha e a área florestal regrida 1%/ano, conduzindo 
ao avanço da desertificação a uma taxa superior 
a 1.000 m/ano. Se não forem tomadas as medi-
das necessárias à gestão adequada das actuais 
áreas de montados, a degradação dos solos, a 
perda de produtividade biológica e económica 
e o despovoamento serão uma realidade bem 
como o avanço da fronteira da desertificação.
O relatório completo pode ser obtido em http://
www.isa.utl.pt/ceabn/uploads/docs/Relatorio-
FinalDesertificacao.pdf .

Certificação dos montados podem ajudar no combate à desertificação
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NOTICIAS

Cortiça 
no Dia 
do Vinho
A APCOR juntou-se, mais uma vez, à Vinipor-
tugal para a celebração do Dia do Vinho que 
decorreu no dia 29 de Junho, nas Salas Ogivais 
do Porto e de Lisboa. 
A promoção da cortiça em momentos de qua-
lidade e de glamour do vinho é um dos ob-
jectivos 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 de 
informação sobre rolhas de cortiça, através do 
Kit Técnico sobre Rolhas de Cortiça, e alguns 
suportes com informação sobre a cortiça, o 
montado, a fileira da cortiça e a importância 
ambiental desta matéria-prima. Em Lisboa, 
foi possível, ainda, a mostra de algumas peças 
em cortiça provenientes da exposição “Design 
Cork for future, innovation and sustainability”. 
Este factor levou muitos visitantes ao espaço 
da APCOR, que para além de questionarem so-
bre as propriedades e características da cortiça, 
se sentiram motivados a recolher toda a informa-
ção disponível nos suportes da associação.
Para além das provas que decorreram nas Sa-
las Ogivais, a ViniPortugal, numa parceria com 
a Essência do Vinho, levou a cabo a segunda 
edição da Wine Celebration (Festa do Vinho). 

Este ano, teve lugar na zona mais nobre da Foz 
do Douro, no Porto, junto ao Molhe. O espaço 
Wine Celebration foi composto por uma tenda 
gigante, onde os consumidores poderam de-
gustar vinhos portugueses e comunicar com 
os representantes dos produtores, mediante a 
compra de um copo de prova, à entrada.

O programa incluiu diversas actividades direc-
tamente relacionadas com o tema do Vinho, 
como é o caso de show cooking (evento de 
culinária). Foi, também, possivel assistir à aber-
tura de garrafas de modo tradicional, através 
do uso de sabre e tenazes, acção que esteve a 
cargo do conhecido Escanção Marco Valente.

APCOR contou com um stand no Dia do Vinho

Produtos da exposição Design Cork 
juntaram-se ao vinho
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A empresa Américo Lima Cortiças, Lda conta 
já com 32 anos de existência no sector da corti-
ça, mas a experiência do sócio-gerente Américo 
Lima vem já dos seus 12 anos de idade, altura 
em que começou a trabalhar com os seus pais 
na produção de rolhas. Por volta do ano 1976 re-
solveu estabelecer-se por conta própria e criou 
a empresa Américo Lima Rodrigues Pereira. 
Volvidos quase 20 anos, o empresário reestru-
turou a organização da empresa criando uma 
sociedade com o seu filho Marcelo Lima, que se 
tornou sócio-gerente, e com a sua esposa, Zul-
mira Lima, e filha, Áurea Lima, actuais sócias da 
empresa, alterando o nome da empresa para o 
actual – Américo Lima Cortiças.
Com sede em Mozelos, instalações que ocupam 
desde 1998 – anteriormente a empresa situava-se 
em Lourosa -, contam com 14 trabalhadores e pro-
duzem um milhão e meio de rolhas de cortiça na-
turais por mês. A aposta da empresa nos últimos 
cinco anos tem sido os mercados externos, con-
seguindo já exportar para o Brasil, Espanha e Itália. 
Em 2000, a certificação Systecode – sistema de 
certificação das empresas mediante o Código 
Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR) - foi 
outra das medidas adoptadas, estando certifi-
cada na preparação e fabricação das rolhas de 
cortiça - uma vez que possui o processo com-
pleto. “Esta certificação trouxe vantagens para a 
empresa ao nível da organização e da gestão, 
dos cuidados com a higiene e segurança no tra-
balho e até ao nível da imagem do próprio pro-
duto”, refere Marcelo Lima. Mas acrescenta: “ao 
nível dos problemas sensoriais é preciso ir à ori-
gem para que o sector possa oferecer um pro-
duto com mais qualidade.” “É preciso implemen-
tar na floresta um sistema de certificação como 
o que foi implementado na indústria, de modo 
a evitar a disponibilidade de matéria-prima de 
fraca qualidade e que prejudica toda a qualida-
de que a indústria deseja oferecer”, explica.
Por isso, Marcelo Lima afirma que “O segredo está 
na compra”. “O produto final está tabelado e os 
custos da produção também não podem ser al-
terados, se comprarmos bem é meio caminho an-
dado para ter um bom negócio, se comprarmos 
mal, o negócio não será o melhor”, refere.

Uma reforma para o sector

“Este sector é apaixonante”, conta Marcelo Lima 
que deixou, no segundo ano, o curso de farmá-
cia para ajudar o pai no negócio. O empresário 
de 31 anos fala com entusiasmo do produto ro-
lha de cortiça e da forma como ele se produz, 
é, no entanto, “um pouco pessimista em relação 
ao futuro”. “Penso que a reforma do sector ain-
da terá de ser feita para que possamos vender 
um produto com mais qualidade no mercado 
e para que apenas as empresas idóneas e que 
respeitam as regras de negócio possam sobre-
viver”, afirma. “É preciso combater a concorrên-
cia desleal que nós como empresa rigorosa e 
cumpridora sentimos, assim como apostar em 
medidas mais concretas para que a matéria-pri-
ma seja de qualidade e, ao mesmo tempo, mais 
estável ao nível do preço.” Por isso, o empresário 

ASSOCIADOS

“É preciso qualidade 
e seriedade para estar 
no mercado”

Marcelo Lima, sócio-gerente da Américo Lima Cortiças

considera que, por um lado, “as entidades com-
petentes devem actuar de modo a fazer cum-
prir a lei ao nível das finanças e da segurança 
social” e, por outro lado, “apostar no desenvolvi-
mento da Filcork - Associação Interprofissional 
da Fileira da Cortiça – de modo a que a floresta 
e a indústria possam caminhar a uma só voz.” 
Para o empresário, “a APCOR terá que ter nesta 
associação um papel activo de modo a expor 
e defender as necessidades da indústria, sendo 
que deve, também, continuar a desenvolver as 
campanhas de promoção da cortiça, principal-
mente nos mercados tradicionais, de modo a 
manter os mercados que por questões culturais 
são mais fiéis à cortiça.” Marcelo Lima concluiu 
que “as rolhas de qualidade vão continuar a ter 
lugar no mercado, assim como as empresas que 
operam com seriedade. O desafio está lançado 
e quem não se reger por estes padrões vai ter 
de desistir.”

Américo Lima Cortiça 
produz um milhão e 
meio de rolhas/mês

Empresa familiar já completou 30 anos
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O primado da quantidade
Grandes volumes, um vasto portefólio e preços competitivos fazem a imagem de marca de 
José Neiva Correia e da sua DFJ Vinhos, uma das empresas portuguesas líderes no mercado 
inglês. Quanto aos vedantes, afirma que as rolhas de cortiça natural são e serão sempre o 
vedante mais adequado para os grandes vinhos, aqueles que se guardam, preciosamente, à 
espera da ocasião certa para os desfrutar.

Consta que é um dos enólogos que mais vin-
ho assinou em Portugal, tendo sido consultor 
de diversas marcas. “Mais de trezentos vinhos”, 
diz, sem falsa modéstia, José Neiva Correia, 59 
anos, proprietário da DFJ Vinhos, a empresa 
portuguesa detentora de uma das maiores 
quotas do mercado inglês, o equivalente a um 
milhão e meio de garrafas exportadas anual-
mente. Aliás, na DFJ Vinhos, volume e diversi-
ficação da oferta são as palavras de ordem de 
um negócio cujo objectivo prioritário é con-
seguir a melhor relação qualidade/preço em 
cada um dos seus produtos, de forma a manter 
os seus clientes sempre satisfeitos. 
 “Quando me pedem para definir os meus 
vinhos, costumo dizer que se fosse um produ-
tor de automóveis, o meu objectivo era fazer 
Mercedes ao preço de Volkswagens e, even-
tualmente, de Skodas”, insiste José Neiva. Com 
trinta e três marcas e setenta e sete vinhos 
diferentes, oriundos de todas as regiões por-
tuguesas, do Douro ao Algarve, a DFJ só não 
produz vinhos verdes e vinhos fortificados. 
Curiosamente, apesar da  dimensão da sua 
produção média anual - 6 milhões de gar-
rafas -, não tem vinhas, apenas vinifica, indo 
buscar a matéria-prima aos vários viticultores 
do país. De realçar que a empresa escoa 90 
por cento da sua produção para os merca-
dos externos, o equivalente a 5,4 milhões de 
garrafas, a grande maioria marcas dirigidas a 
um segmento médio e de preço muito com-
petitivo. O seu regional Estremadura tinto Ra-
mada, uma marca entretanto cedida, foi líder 
no mercado inglês, enquanto outros tintos da 

José Neiva Correia, enólogo

ENTREVISTA

José Neiva Correia afirma que as rolhas naturais são o 
melhor vedante para os grandes vinhos
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mesma região como o Portada e o Manta Preta 
são já referências com tradição nos mercados 
escandinavos, representando 15 por cento do 
volume exportado. Os monopólios estatais do 
Canadá absorvem outros 10 por cento do total 
de vinhos regionais da Estremadura e Terras do 
Sado e, em menor escala, a DFJ está, também, 
presente quer nos EUA, quer em outros países 
europeus. Tanto o Coreto como o Portada – os 
dois vinhos com o preço mais baixo – repre-
sentam 20 por cento da produção total da em-
presa. Por fim, a este vasto portefólio acresce, 
ainda, os rosés – Pink Elephant, Coreto, Casa do 
Lago e Grand´Arte - “cada vez mais na moda” e, 
já com um posicionamento superior, brancos e 
tintos da gama alta: Grand´Arte e os premiums 
DOCs de Alenquer, Ribatejo e Douro, e os su-
per premium Consensus e Francos Reserva.

Quem sai aos seus …

Filho de pai e mãe vitivinicultores, ambos pro-
prietários de terras quer em Alenquer, quer Tor-
res Vedras, José Neiva Correia nasceu e criou-
se neste meio. Ainda hoje possui, juntamente 
com os irmãos, a Rui Abreu Correia e Herdeiros, 
uma empresa familiar detentora de 200 hec-
tares de vinha, uma das maiores propriedades 
da Estremadura. Engenheiro Técnico Agrário 
de formação, começou por estagiar no Centro 
Nacional de Estudos Vinícolas realizando, pos-
teriormente, etapas de aperfeiçoamento em 
Bordéus, França e na Alemanha. Em 1998, era 
já um enólogo de renome em Portugal, traba-
lhando como consultor para várias empresas, 
uma das quais a D&F Wine Shippers, a maior 
importadora de vinhos portugueses no Reino 
Unido, quando decidiu associar-se aos seus 
donos. Ao “D” de Dino Ventura e ao “F” de Faus-
to Ferraz, juntou o “J” de José e nasceu a DFJ 
Vinhos. Mas, em 2005, tornou-se o seu único 

proprietário, pois com a morte de um dos só-
cios, optou por comprar a totalidade do capital 
da empresa. Sedeada em Vila Chã de Ourique, 
perto de Santarém, a pouco mais de meia-hora 
de Lisboa, a DFJ Vinhos ocupa aquela que já foi 
uma das mais célebres e vastas propriedades 
da zona sul do país, a Quinta da Fonte Bela, 
um conjunto de construções imponentes e de 
traço insólito para a região, uma mistura de ar-
quitectura francesa de châteaux onde não falta 
a telha de Marselha, com resquícios de arqui-
tectura industrial, a julgar pela impressionante 
chaminé que se avista a muitos quilómetros 
de distância Era aqui que António Francisco 
Ribeiro Ferreira, um dos maiores latifundiários 
de Portugal, produzia, em finais do século XIX, 
aguardente vínica destinada à produção de vi-
nho do Porto. Pouco a pouco, José Neiva tem 
vindo a recuperar as várias instalações da quin-
ta, nove pavilhões no total (cerca de 7000 m2 
de área coberta) entre armazéns, fornos, desti-
laria, a imensa adega em utilização com mais 
de vinte metros de pé direito e cubas com ca-
pacidade para 2,5 milhões de litros, bem como 
uma outra, desactivada, mas que é conside-
rada a maior adega de tonéis de madeira do 
país, hoje utilizada para estágio do vinho em 
meias pipas de carvalho francês, português e 
americano.

Naturais ou técnicas,  
mas de cortiça

Sempre atento às exigências do mercado, José 
Neiva sabe que a vedação de cada garrafa é 
um factor essencial no cumprimento daquele 
que deve ser o objectivo último de qualquer 
vinicultor: a satisfação plena do consumidor 
ao provar o seu vinho. Aliás, há mais de uma 
década, chegou a desenvolver e patentear 
um método de desinfecção de rolhas através 
do ozono (que acabou por vender ao Grupo 
Amorim) e que contribuía para a diminuição 
do teor do TCA (o composto Tricloroanisol cau-
sador do chamado “cheiro a mofo”). Apesar do 
seu baixo preço e da alta taxa de eficiência, de-
vido à crescente investigação nesta área, todas 
as rolhas técnicas de cortiça que utiliza para 
vedar a sua produção anual são tratadas por 
arrastamento a vapor, uma técnica inovadora 
que, segundo explica, “consegue reduzir con-
sideravelmente a incidência do TCA”. “Só utilizo 
rolhas de cortiça natural nos meus vinhos de 
gama alta, tintos ou brancos – DFJ Varietais e 
Bivarietais, Grand´Arte, Francos Reserva, Esca-
da, Francos e Consensus –, porque em todos 
os outros, uso rolhas técnicas. Mesmo quan-
do comparada com os vedantes sintéticos e 
as cápsulas roscadas, para grandes volumes 

como é o meu caso, não só sai muito mais ba-
rato, como é de longe o vedante mais adequa-
do”. E acrescenta, explicando detalhadamente 
e com o rigor científico de quem já investigou 
o problema, as razões da sua escolha: “Dos três 
tipos de vedantes disponíveis, para vinhos 
de gama média e consumo rápido, o melhor 
vedante é de longe a rolha técnica, seguindo-
se a rolha sintética e a cápsula roscada. Isto 
porque, tanto na rolha técnica como na rolha 
sintética, existem trocas gasosas que evitam o 
aparecimento de tiois (compostos sulfurosos 
que acarretam maus cheiros). Como a cápsula 
roscada é completamente estanque, não per-
mite a passagem de oxigénio que irá eliminar 
esses tiois, dando origem a maus odores nos 
vinhos, geralmente um ano depois de serem 
engarrafados. Ora, esta situação não acontece 
tão frequentemente nem com a rolha técnica 
nem com os vedantes sintéticos. Por outro 
lado, a elasticidade do aglomerado de cortiça 
é muito maior do que a de um material sintéti-
co, conseguindo adaptar-se de forma correcta 
a qualquer gargalo. No caso das rolhas sintéti-
cas, basta haver um fornecimento de garrafas 
com diferenças milimétricas no gargalo, para 
que o engarrafamento total seja todo prejudi-
cado, originando oxidações prematuras.”
José Neiva refere ainda que este tipo de situ-
ações tem acontecido muito frequentemente 
com rolhas sintéticas e, apenas num caso ou 
outro, com as rolhas técnicas, o que compro-
va a sua opinião. Quanto às rolhas de cortiça 
natural, não tem quaisquer dúvidas: são e se-
rão sempre, o vedante mais adequado para os 
grandes vinhos, os chamados vinhos de está-
gio, aqueles que se guardam, preciosamente, 
ao longo dos anos, à espera da ocasião certa 
para os desfrutar. 

Sempre atento 
às exigências do 
mercado, José Neiva 
sabe que a vedação 
de cada garrafa é 
um factor essencial 
no cumprimento 
daquele que deve ser 
o objectivo último de 
qualquer vinicultor: 
a satisfação plena do 
consumidor ao provar 
o seu vinho.

ENTREVISTA

Filho de pai e mãe 
vitivinicultores, 
ambos proprietários 
de terras quer em 
Alenquer, quer Torres 
Vedras, José Neiva 
Correia nasceu e 
criou-se neste meio. 
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PROGRAMAS 

APCOR é o Organismo 
de Normalização Sectorial
A APCOR é desde o ano de 2007 o Organismo 
de Normalização Sectorial (ONS) para o sector 
da cortiça. Para isso, assinou um protocolo com 
o Instituto Português da Qualidade (IPQ), atra-
vés do qual assume um conjunto de responsa-
bilidades, entra as quais o papel de dinamizador 
da Normalização em prol da cortiça e da sua in-
dústria, através da coordenação da CT16 (Comis-
são Técnica de Normalização para a Cortiça).
A actividade da Normalização leva sempre à 
criação e o funcionamento das Comissões Téc-
nicas Portuguesas de Normalização (CT), ór-
gãos técnicos criados pelo Organismo Nacional 
de Normalização (ONN) que visam a elaboração 
de normas portuguesas e a emissão de parece-
res normativos, em determinados domínios, e, 
no qual participam, em regime de voluntariado, 
entidades interessadas nas matérias em causa, 
traduzindo tanto quanto possível, uma repre-
sentação equilibrada dos interesses socioeco-
nómicos abrangidos.
As CT desenvolvem normalmente os seus tra-
balhos em reuniões entre as pessoas que foram 
nomeadas como vogais da CT, podendo orga-

nizar-se em Subcomissões (SC) e/ou Grupos de 
Trabalho (GT) de acordo com o seu âmbito de 
actividades e o programa de trabalhos que se 
pretenda realizar.
A estrutura funcional é definida pelos próprios 
vogais e ONS, através da eleição do presidente 
da CT e nomeação do secretário, respectiva-
mente. Cabe, ainda, aos vogais de cada Subco-
missão eleger os coordenadores das mesmas, 
que têm a missão de assegurar a liderança e co-
ordenação de toda a actividade da SC. De forma 
a seguir as recomendações da Directiva CNQ, o 
mandato do presidente, do secretário e dos co-
ordenadores é de três anos, renovável.

Novas comissões e novos 
vogais

Desde o inicio do ano 2008 foram realizadas al-
gumas actividades, entre as quais se destacam: 
planeamento e realização do Plenário da ISO/
TC87, realizado este ano em Portugal a convite 
da APCOR, onde foi feito um ponto de situação 

da actividade realizada e planeados trabalhos 
para os Grupos de Trabalho (GT) que integram 
esta TC; reorganização/actualização do quadro 
de vogais da indústria e outras entidades liga-
das ao sector, que aderiram a esta actividade de 
carácter voluntário; plenário da CT16 (Comissão  
Técnica de Normalização) no qual, de acordo com 
a Directiva CNQ 2/99, foi eleito o presidente desta 
CT e definido o secretário. Ainda neste plenário 
definiu-se um novo modelo de Subcomissões 
(SC), em que a reorganização deu origem a 5 em 
vez das 7 existentes (Quadro 1); primeira reunião 
com os vogais de cada SC, de forma a eleger o seu 
coordenador, cuja principal função será o de dina-
mizar e coordenar os respectivos trabalhos a reali-
zar por cada SC; e, por último, desenvolvimento de 
contactos e presença em acções de divulgação/
formação do IPQ, que acabou de efectuar uma re-
modelação na sua estrutura ligada à normalização 
e está a reorganizar alguns dos seus procedimen-
tos neste tema.
O trabalho da normalização a ser realizado no 
seio da CT16 é de grande relevo para a cortiça 
e para todos os que, de alguma maneira, dia-
riamente com ela se comprometem. É contudo 
um trabalho que resulta do esforço voluntário dos 
cerca de 40 vogais e das organizações onde per-
tencem, que se empenham activamente no de-
senvolvimento da normalização, sempre que uma 
Norma, nova ou revista, é publicada pelo IPQ.  

Quadro 1
SC actuais SC antigas

SC1 – Matéria-prima e Terminologia

SC11 - Terminologia SC2 - Rolhas

SC12 – Matéria-prima
• Cortiça
• Granulados
• Triturados

SC3 – Granulados e Triturados

SC13 - Rolhas SC4 – Produtos para Isolamento

SC14 – Revestimentos
• Pisos
• Decorativos de Parede

SC5 – Revestimentos de Piso

SC15 – Aglomerados
• Puros
•  Compostos

SC6 – Revestimentos Decorativos de Parede

SC7 – Aglomerados Compostos

Próximas acções
• Os vogais, individualmente, deverão fazer uma 
reflexão sobre as normas existentes no sentido de 
sugerir a sua revisão ou, eventualmente, a sua anu-
lação. Deverão, ainda, opinar sobre a necessidade 
actual de novas normas para o sector. Este levan-
tamento será enviado para os coordenadores para 
que os dados possam ser trabalhados e dar origem 
ao Programa de Trabalho da CT16 – 2008/2009 a 
enviar ao IPQ.
• Em função desse programa, as SC deverão come-
çar a trabalhar tendo em conta as prioridades de-
finidas.
• A APCOR comprometeu-se com o IPQ, a trabalhar 
os procedimentos necessários e previstos por este 
Instituto, para que no final de 2008 estes estejam 
elaborados e aprovados. Assim, no próximo ano 
poderá passar do estatuto de ONS provisório para 
definitivo. 

.18 APCORNOTÍCIAS



PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

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

• Inserção de conteúdos na área reservada aos Associados.
•  Continuação dos trabalhos.

Sistema de Gestão 
da Qualidade

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

• Elaboração do Manual da Qualidade.

• Consulta junto das entidades certificadoras.

•  Continuação dos trabalhos.

•  Realização da Auditoria Interna. 

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

•  Continuação dos trabalhos.

Campanha 
Internacional 
da Cortiça III

• Encerramento do projecto e elaboração do relatório final de execução.

Pólo de 
Competitividade  
da Floresta (PCT)

•  Análise da criação de um pólo de competitividade de base florestal e que engloba três clusters: 
cortiça, pasta e papel e madeira e mobiliário.

•  Elaboração da candidatura tripartida para o 
modelo de pólo.

Programa  
Formação PME

•  Elaboração e apresentação da candidatura APCOR enquanto entidade beneficiária do programa 
(prevê-se a intervenção em 40 empresas (Pequenas e médias) ao longo de dois anos).

•  Análise da candidatura da APCOR pelas 
entidades competentes.
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