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Ingleses bebem mais
vinho branco
| p. 6 e 7

Promoção Internacional
da Cortiça arranca
| p. 5

Distribuidora de vinhos
espanhola assume
compromisso com a
cortiça
| p. 8

Caves americanas preferem
a cortiça
A cortiça é líder na preferência das caves de vinho americanas. Um estudo desenvolvido
pela revista Wine Business Monthly demonstra que as rolhas de cortiça natural estão em
primeiro lugar no ranking obtendo uma pontuação de quatro valores em cinco. Este
valor é dado pela preferência do consumidor (4,5), a performance na linha de engarrafamento (4,0) e a performance do produto (3,8).
| p.3 e 4
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Acreditar no
Futuro

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

The Wine
Show

22 a 25
Outubro

Reino
Unido

www.wineshow.co.uk/

ViniForum

13 a 15
Novembro

Alemanha

www.forum-vini.com/en/
index.html

Enovitis

24 a 28
Novembro

Itália

www.enovitis.it/

SITEVI

01 a 03
Dezembro

França

www.sitevi.com/
ExposiumCms/do/admin/
visu?reqCode=accueil

VINTECH

05 a 08
Fevereiro
2010

Espanha

www.vintech.es/index.
php?id=5

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

Concreta

20 a 24
Outubro

Portugal

www.concreta.exponor.pt/

Batimat

02 a 07
Novembro

França

www.batimat.com/

Interior
Lifestyle China

11 a 14
Novembro

China

www.messefrankfurt.
com.hk/fair_homepage.
aspx?fair_id=21&exhibition_
id=22

Construct
Canada

02 a 04
Dezembro

Canadá

www.constructcanada.com/

Ao longo deste jornal, encontramos excelentes exemplos que nos levam a acreditar no futuro da cortiça e dos seus produtos.

“D

os vedantes em estudo – rolhas de cortiça natural, rolhas técnicas de cortiça, vedantes sintéticos e cápsulas de alumínio -, as rolhas de cortiça natural estão em primeiro lugar no ranking
obtendo uma pontuação de quatro valores em cinco” estudo Wine Business Monthly.
“… a nível da preferência do consumidor, as rolhas de cortiça naturais têm mantido a liderança
incontestável, enquanto que os vedantes sintéticos e de alumínio desceram nesta preferência,
principalmente de 2007 para 2009” estudo Wine Business Monthly.
“A rolha de cortiça natural é considerada como o vedante que tem menos impacto no ambiente no que toca à sua produção, uma vez que é um produto natural” estudo Wine Business
Monthly.
“Na Catalunha, os vinhos e a cortiça estão vinculados como algo inseparável e a rastreabilidade
da cortiça, desde a árvore até a produto final, é um marco para o futuro do sector … a empresa
Vins i Licors Grau enviou uma carta aos seus enólogos e clientes, afirmando a aposta decisiva da
empresa pela rolha de cortiça como vedante para os seus vinhos e espumantes”, artigo sobre
distribuidora de vinhos espanhola.
“O modelo estratégico do Ministério do Ambiente e das Florestas da Turquia pode chegar a
incluir, no futuro, uma arborização importante com sobreiros. Razões como o aumento da biodiversidade e a protecção contra incêndios florestais (tão abundantes na zona mais mediterrânea
da Turquia) apoiam essa linha de rumo”, artigo sobre os sobreiros na Turquia.
“O documentário da BBC “Cork: Forest in a Bottle” foi recentemente distinguido com o prémio
“Best of Festival” no festival internacional “Green Screen International Film Festival”, na Alemanha”, nota dos recortes de imprensa.
Estes são apenas alguns dos exemplos que tiveram lugar no Noticias APCOR deste trimestre.
Mas, com certeza, muitos outros exemplos ficaram de fora destas páginas e muitos outros são
inclusive desconhecidos da nossa Associação. Em Portugal e no Mundo, a cortiça e os seus
produtos são cada vez mais encarados como produtos de futuro. Por serem naturais, amigos do
ambiente, ecológicos, estão na preferência de todos os que desejam estar de mãos dadas com
um Mundo com futuro.
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Rolhas naturais são usadas em mais de 80 por cento das garrafas

Caves americanas preferem
a rolha de cortiça
1

2

Avaliação Global dos
vedantes

5
4
3
2
1
0

Rolhas
Naturais

Rolhas
Técnicas

Fonte: WBM
(Escala: 1= muito negativo;
5= muito positivo)

4
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Sintéticas

2004

2005

Alumínio

2007

2009

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Rolhas
Naturais

Fonte: WBM
(Escala: 1= muito negativo;
5= muito positivo)

A

Rolhas
Técnicas

Sintéticas

2004

2005

Rolhas
Naturais

5

Alumínio

2007

2009

revista Wine Business Monthly realizou um
estudo sobre os vedantes para vinho no sentido
de avaliar a percepção e o uso dos mesmos entre as caves de vinho. Dos vedantes em estudo –
rolhas de cortiça natural, rolhas técnicas de cortiça, vedantes sintéticos e cápsulas de alumínio
-, as rolhas de cortiça natural estão em primeiro
lugar no ranking obtendo uma pontuação de
quatro valores em cinco (gráfico 1).
O elevado valor das rolhas de cortiça naturais
no ranking é dado por a preferência do consumidor (4,5), a performance na linha de engarrafamento (4,0) e a performance do produto (3,8)
(gráfico 2, 3 e 4). O único parâmetro em que a
rolha de cortiça natural é cotada com um valor mais baixo é o preço, porque este vedante
é normalmente mais caro do que os restantes.
No entanto, esta percepção também tem-se
alterado, com uma nota positiva para a cortiça
(gráfico 5).
Registe-se que a nível da preferência do consumidor, as rolhas de cortiça naturais têm mantido
a liderança incontestável, enquanto que os vedantes sintéticos e de alumínio desceram nesta
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preferência, principalmente de 2007 para 2009
(gráfico 2).
No que toca à performance na linha de engarrafamento a cortiça continua a assumir a liderança, quer com as rolhas naturais, quer com as
técnicas, enquanto que as cápsulas de alumínio
desceram de 2007 para 2009 (gráfico 3).
As rolhas de cortiça naturais subiram no ranking
no que toca à performance do produto, em
oposição as cápsulas de alumínio desceram
(gráfico 4).
As rolhas de cortiça naturais também têm subido no ranking da percepção ao nível do preço, sendo que hoje são percepcionadas como
vedantes mais económicos do que em 2004
(gráfico 5).
James Devitt, proprietário e produtor da Devitt
Winert Vineyars, no Oregon, EUA, usa rolhas de
cortiça naturais na maioria dos seus vinhos,
preenchendo o restante com rolhas técnicas.
“Eu nunca usei cápsulas de alumínio e usei sintéticos uma vez, mas não gostei, eram muito
difíceis de extrair”, afirmou. Por sua vez, Andrew
Quady da Quady Winery, em Madera, Califórnia,
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Percepção das caves face aos
diferentes vedantes
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EUA, diz ter assistido a uma mudança positiva
em termos de qualidade nas rolhas técnicas. “Eu
gosto de facto das rolhas técnicas e os melhoramentos nos últimos anos tornam-na uma boa
opção”, refere.
No artigo refere que ao nível de percepção, a
utilização de vedantes varia de acordo com o
tamanho das caves. As adegas maiores optam
muitas vezes pelas cápsulas de alumínio, porque estas oferecem produtos de baixo custo,
enquanto que as caves mais pequenas preferem as rolhas de cortiça, pois querem manter
a imagem da tradição e da qualidade nos seus
vinhos e permitam uma maior criatividade na
produção do vinho e no envelhecimento do
vinho (gráfico 6).
Quando as caves foram questionadas sobre a
percepção que têm sobre os vedantes e o ambiente, a cortiça saiu mais uma vez vencedora.
A rolha de cortiça natural é considerada como o
vedante que tem menos impacto no ambiente
no que toca à sua produção, uma vez que é um
produto natural (gráfico 7). O transporte/ envio
para da Europa para os EUA é o factor que não
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lhe permitiu um lugar mais acima no ranking.
Os sintéticos e o alumínio ficaram mais abaixo,
porque os primeiros não são totalmente reciclados e o alumínio precisa de muita energia para
produzir um vedante.

Caves mais pequenas são mais
fiéis à cortiça
A rolha de cortiça mantém o seu lugar inalterado no que toca ao vedante mais usado em
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garrafas de 750 ml, com mais de 80 por cento
em 2009. As rolhas técnicas também mantêm
um lugar estável, estando na preferência de
30 por cento das caves (gráfico 8). Um valor
que cresceu 10 pontos percentuais de 2004
para 2009.Quanto ao nº de vedantes usados,
as grandes caves estão, neste momento, a
usar três vedantes nos seus vinhos, enquanto
que as caves mais pequenas optam por um
(gráfico 9).
Quando questionadas sobre qual o vedante que utilizam para engarrafar o seu vinho
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branco, as pequenas caves optam pela rolha
de cortiça em todas as suas gamas de preço,
embora optem pela rolha natural para as gamas superiores, já as grandes caves preferem
a cortiça apenas para as gamas 14-25 Dólares
(11-20 Euros) e mais de 25 Dólares (20 Euros)
(gráfico 10 e 11).
Com os vinhos tintos, a rolha de cortiça continua a liderar nas gamas mais altas, quer nas
grandes, quer nas pequenas caves, atingindo
valores cerca de 90 por cento nos dois casos
(gráfico 12 e 13).
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O projecto Intercork –
Promoção Internacional
da Cortiça - foi aprovado
pelo Compete – Programa
Operacional Factores
de Competitividade do
Quadro de Referência
Estratégico Nacional
(QREN).
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APCOR tem em mãos um programa de 21 milhões de euros

Projecto de Promoção Internacional da
Cortiça aprovado pelo Compete

A

sessão de assinatura do contrato decorreu
em Julho, na APCOR, onde o presidente da associação, António Rios de Amorim, e o Secretário
de Estado Adjunto da Indústria e da Inovação,
António Castro Guerra, formalizaram o acordo,
juntamente com o gestor do QREN, Nelson de
Souza.
O programa, orçado em 21 milhões de euros,
tem como objectivo a promoção da rolha de
cortiça e dos materiais de construção e decoração – como sendo os principais produtos da
indústria e abarcando no seu conjunto cerca de
90 por cento do que é produzido – e beneficia
de um apoio de 80 por cento do Compete.
Registe-se que este projecto é o maior programa de comunicação que a APCOR desenvolveu, quer a nível do investimento financeiro,
quer a nível dos países a intervencionar e metas a atingir.
O Intercork contará com 15 milhões de euros
para a promoção da rolha de cortiça, chegando
a países como Alemanha, EUA, França, Itália e
Reino Unido – os maiores países das exportações portuguesas de cortiça e os maiores produtores de vinho (quatro primeiros países) e o
maior importador e consumidor de vinho, no
caso do Reino Unido.
A sustentabilidade (ecologia, retenção CO2, Biodiversidade), a rolha de cortiça como sinónimo
de vinho de qualidade, a rolha de cortiça como
a preferida do consumidor, a cortiça aliada à
tradição e imagem vinícola e o posicionamento
face aos outros vedantes, nomeadamente em
questões técnicas, realçando a qualidade da
cortiça são as mensagens-chave que se pretendem transmitir.
No caso dos materiais de construção e deco-

Nelson de Souza, do Compete, e António Rios de Amorim,
presidente da APCOR, assinam protocolo do Intercork

ração, a campanha chegará aos EUA e Canadá,
Alemanha e Rússia – como os principais focus
de intervenção pela sua importância ao nível do
consumo de cortiça - e Japão, Bélgica, Holanda,
China e Emirados Árabes Unidos, devido ao seu
potencial de crescimento na área da construção
civil.
A cortiça aparecerá como um produto natural,
moderno e elegante, onde prima a ideia do
eco-design, com características técnicas e sensoriais únicas, aliando o conforto à estética do
produto.
Está, ainda, previsto um orçamento de 2,5 mi-

lhões de euros para desenvolver um conjunto de acções transversais a toda a campanha,
como por exemplo a criação e produção de
suportes de informação e comunicação e o desenvolvimento do sítio da APCOR.
O arranque da campanha está previsto para o
final de 2009 e terá uma duração de 24 meses.
Neste momento a equipa da APCOR encontrase a realizar reuniões nos vários mercados - de
modo a ajustar as acções às necessidades de
cada país - e a elaborar os cadernos de encargo
para o concurso internacional que será lançado
no último trimestre do ano.
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Quem é o consumidor
de vinho Inglês?
O vinho, e em especial o branco, é a bebida preferida do consumidor inglês. No entanto, os consumidores
regulares de vinho estão divididos em seis perfis diferentes, com hábitos de consumo distintos. Os dois consumidores que se destacam são os “caseiros” (ávidos por “pechingas” e fiéis ao tipo de vinho) e os “seniores”
(compram vinho na ordem dos 3-4€).

O

vinho é a bebida alcoólica preferida dos
ingleses. A afirmação é da Wine and Spirits Trade Association (WSTA) (Associação de Vinhos
e Bebidas Espirituosas) e resulta de um estudo
elaborado pela associação que afirma que um
em cada três ingleses que bebe bebidas alcoólicas, afirma que o vinho é a sua bebida preferida (34 por cento). Um em quatro afirma que
é a cerveja (27 por cento) e um em cada cinco
opta pelas bebidas espirituosas (20 por cento).
Quando questionados sobre o que bebem,
mais de metade (54 por cento) afirma beber
vinho branco, 48 por cento opta pela cerveja e
47 por cento é fiel ao vinho tinto. O vinho rosé
está no quarto lugar, com 35 por cento. No que
toca aos motivos para esta escolha, os inquiridos dizem preferir o vinho porque acompanha
bem a comida (89 por cento), bom paladar (77
por cento) e bebida relaxante para beber sem
comer (75 por cento).
Num outro estudo, a associação revela, ainda,
que o vinho branco e a casta italiana Pinot Grigio sobem na preferência dos consumidores
de vinho do Reino Unido. Junta-se, ainda, o
facto de os ingleses estarem a inverter a sua
preferência dos vinhos tintos para os brancos
e rosés. No primeiro trimestre do ano, o vinho
tinto perdeu seis pontos percentuais, sendo
a bebida favorita de 72 por cento dos consumidores de vinho, enquanto que três meses
antes, este valor atingia os 78 por cento. A percentagem de vinho tinto ao nível do consumo
de vinho, também, baixou no mesmo período,
de 44 para 40 por cento. Pelo contrário, os seus
concorrentes “branco” e “rosé” subiram nas preferências, de 40 para 43 por cento, e de 16 para
18 por cento, respectivamente.
De entre os brancos, o Pinot Grigio (casta italiana de vinhos) mereceu a maior preferência,
sendo que 54 dos inquiridos afirma que bebeu
pelo menos uma garrafa deste vinho, no trimestre, em comparação com os anteriores 47
por cento. Esta casta está agora no segundo

lugar das preferências, ao lado do Sauvignon
Blanc, e o primeiro lugar continua a ser ocupado pelo Chardonnay.
Este estudo demonstrou, ainda, que os consumidores regulares de vinho, os que bebem a
maior parte dos dias ou todos os dias, diminuíram de 13 para 11 por cento, sendo que os
consumidores que bebem vinho dois a cinco
vezes por semana aumentaram de 38 para 40
por cento.

mais de £8 (9€) para ocasiões formais. Estes
dois milhões de pessoas são os que bebem
vinho com mais frequência; com um quarto a apreciar vinho todos os dias, e 50 por
cento entre duas a cinco vezes por semana.
Este grupo consome tipicamente mais de
57 litros/per capita por ano; têm um amplo
repertório em comparação com outros apreciadores de vinho e são o grupo com a maior
probabilidade de apreciar vinhos do Velho
Mundo.

O perfil do consumidor inglês

- “Generation Treaters” – 7 por cento dos
apreciadores de vinho, 17 por cento de
gastos em vinho: grupo jovem e entusiástico
com altos rendimentos, que gozam a sociabilidade e o entusiasmo da descoberta do vinho.
Este grupo geralmente bebe entre uma a três
vezes por semana, de um portfólio bastante
vasto. Sentem-se familiarizados com grandes
marcas e, de todos os grupos, são aqueles que
têm a maior probabilidade de beber vinhos da
Califórnia e Argentina, assim como Pinot Grigio
e Sauvignon Blanc. Com uma idade média de
30 anos, gastam tipicamente à volta de £600
(660 €) por ano em vinho. Muitos pagam entre
£5 (6€) a £8 (9€) por uma garrafa para beber
em casa e acreditam que podem obter um vinho de maior qualidade se forem acima de £8
(9€) para uma ocasião mais especial.

A empresa de estudos de mercado Wine Intelligence realizou um trabalho de análise ao consumidor de vinho inglês, no sentido de traçar
o perfil do mesmo. Chegou a seis retratos de
consumidor, a saber: “Connoiseurs” Aventureiros, “Generation Treaters”, Caseiros -“Mainstream”, Jovens ‘avessos ao risco’, “Sippers”- Sénior
e “Casuals” da Cozinha (ver caixa).
Dos 48,8 milhões de ingleses adultos, 68 por
cento são consumidores de vinho. Destes 58
por cento são consumidores regulares de vinho e 16 por cento bebem menos do que uma
vez por mês. Dos consumidores regulares, 63
por cento bebem vinho, uma ou mais vezes
por semana e 21 por cento, uma a três vezes
por mês (gráfico 1).

Os seis consumidores
- “Connoiseurs” Aventureiros – 7 por cento
dos apreciadores de vinho, 16 por cento de
gastos em vinho: caracterizados por profissionais de meia-idade que vivem no Sudeste
do país, este grupo é o que gasta mais dinheiro
no off-trade (supermercados, garrafeiras, etc) :
31por cento gastam uma média de mais de
£7 (8€) por garrafa, com 44 por cento a gastar

- Caseiros -“Mainstream”– 28 por cento
dos apreciadores de vinho, 25 por cento
de gastos em vinho: tipificado por consumidores de meia-idade e de médios rendimentos, este grupo considera o vinho um simples
prazer. São conservadores nos seus gostos,
relutantes a desviarem-se daquilo que já conhecem – que é frequentemente uma marca
do Novo Mundo. São pessoas que gostam de
uma ‘pechincha’, e são capazes de arrecadar várias garrafas de um vinho que gostem muito.
Apesar de beberem vinho algumas vezes por
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semana, é um grupo que não se interessa em
aprender mais e também não tem em consideração os conselhos dos críticos. Bebem à volta
de 33 litros de vinho e gastam cerca de £230
(252 €) por ano.
- Jovens ‘avessos ao risco’ – 17 por cento
dos apreciadores de vinho, 20 por cento
de gastos em vinho: conscientes da sua falta
de conhecimento, têm tendência a favorecer
cerveja e bebidas espirituosas no on-trade
(restaurantes, bares, etc). Este grupo bebe vinho em casa uma vez por semana – talvez um
Pinot Grigio ou um Rosé que estava em promoção numa loja de conveniência – mesmo
que não tenham certeza de onde este provém.
Tipicamente com idade inferior a 34, com salários médios e com um ligeiro viés feminino,
este grupo acredita que entre £3 (3,3€) a £5
(5,5 €) é um preço razoável para gastar em noites informais em casa, mas gastarão até £6 (7€)
para uma ocasião mais especial.
- “Sippers”- Sénior – 29 por cento dos
apreciadores de vinho, 18 por cento de
gastos em vinho: o vinho é saboreado por
este grupo uma vez por semana ou até com
menos frequência. Este grupo é dominado por
consumidores mais velhos, frequentemente
reformados, e tem pouca confiança no que
toca à escolha do vinho, com uma tendência
de beber mais vinho branco. Sentem-se satisfeitos com vinhos que custem entre £3 (3,3 €)
a £4 (4,4 €). São, interessantemente, o grupo
com maior probabilidade de comprar vinhos
Alemães e têm, também, uma forte penetração na categoria de sherry.
- “Casuals” da Cozinha – 12 por cento dos
apreciadores de vinho, 4 por cento de gastos em vinho: são aqueles que bebem vinho
com menos frequência e são caracterizados
por consumidores mais velhos e com baixos
rendimentos. Normalmente tendem a abrir
uma garrafa uma vez por semana. Os ‘Casuals’
da Cozinha’ tendem a ficar com aquilo que
conhecem, escolhem marcas brancas e não
dão muita importância a marcas, países ou
regiões. No off-trade, £5 (5,5 €) é geralmente
o limite absoluto; raramente compram vinho
no on-trade.
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Nº de consumidores
de vinho no Reino Unido
(gráfico 1)
48,8 Milhões de
Adultos no
Reino Unido

68 por cento –
33,3 milhões são
consumidores de
vinho

58 por cento 28,1 milhões
consumidores
regulares

32 por cento –
15,5 milhões não
bebem vinho

16 por cento –
5,3 milhões bebe
vinho menos do
que uma vez por
mês

63 por cento –
21,1 milhões
bebe vinho uma
vez por semana
ou mais

21 por cento 7 milhões bebe
vinho uma a três
vezes por mês

Fonte: ONS 2009;
Wine Intelligence Calibration
Study, 2009
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Distribuidora de vinhos espanhola
assume compromisso com a cortiça
O

Institut Català del Suro (Instituto Catalão da
Cortiça), a Red Europea de Territorios Corcheros (Retecork) (Rede Europeia de Territórios da
Cortiça) e a empresa Vins i Licors Grau S.A. assinaram um convénio, que reúne mais de 200
figuras relacionadas com o vinho e a cortiça, em
favor da utilização da cortiça como o vedante
mais seguro para os vinhos e espumantes.
Com este protocolo, a Retecork – uma rede
que reúne os municípios e entidades locais dos
países produtores da cortiça como Portugal, Espanha, França e Itália, registe-se que a APCOR
é uma das entidades portuguesas presentes
nesta rede – e a empresa Vins i Licors Grau SA
deixam claro o seu compromisso em favor do
uso das rolhas de cortiça.
A assinatura decorreu numa mesa redonda sob
o tema “Vino y Corcho” (Vinho e Cortiça), na qual
participaram personalidades de diferentes áreas
como: Carlos Falcó, Marqués de Griñón, presi-

dente das Bodegas Pagos Marqués de Griñón,
Josep Roca, sommelier do Restaurante Celler de
Can Roca e Enric Vigas, presidente Associació de
Empresaris Surers de Catalunya (Aecork).
Neste encontro ficou patente a importância da
Catalunha para os vinhos e a cortiça, vinculando
os dois produtos como algo inseparável, e a rastreabilidade da cortiça, desde a árvore até a produto
final, como um marco para o futuro do sector.
Na sequência deste protocolo, a empresa Vins i
Licors Grau enviou uma carta aos seus enólogos
e clientes, afirmando a aposta decisiva da empresa pela rolha de cortiça como vedante para
os seus vinhos e espumantes.
Nesta carta pode ler-se “sendo total o nosso
compromisso com este projecto, somos levados a tomar uma série de medidas para fomentar o uso da rolha de cortiça em detrimento de
outros tipos de vedantes, como o de plástico ou
a cápsula de alumínio … até mesmo deixar de

trabalhar referências que atentem irremediável
contra esta filosofia.”
Até à data algumas marcas reconhecidas como
Raïmat (branco Chardonnay), Marqués de Riscal
(Viña Calera) e Espelt, que fechavam algumas
das suas garrafas com outros vedantes voltaram
a utilizar cortiça. Esta atitude, segundo o responsável da distribuidora, Jordi Grau, “demonstra, por um lado, o poder que a empresa tem
junto das caves e, por outro lado, o poder que o
consumidor tem junto dos distribuidores, pois
alguns clientes devolveram as garrafas por não
estarem vedadas com cortiça.”
O Instituto Catalán del Corcho revelou, ainda,
que “o trabalho que está a ser desenvolvido
com a segunda maior distribuidora espanhola
e uma das maiores da Europa é muito positivo
e tem como fim defender e promover a cortiça
como o melhor material em termos de qualidade e sustentabilidade.”

Cortiça em feiras no Algarve
A

APCOR promoveu o sítio da cortiça na
Feira de São Brás de Alportel

APCOR promoveu a cortiça em feiras no
sul do país, mais especificamente no Algarve.
Esta matéria-prima assume uma importância
fundamental para algumas localidades da região, uma vez que, para além de possuir uma
área considerável de sobreiros, é, também,
a aposta de algumas empresas de cortiça e
conta com uma história e tradição ligadas a
este produto.
Assim, a cortiça esteve presente na 4ª edição da
Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente,
em Olhão, no Algarve, através de um stand, assegurado pela delegação sul da APCOR, e com
a disponibilização de informação sobre esta
matéria-prima e o montado de sobro.
O evento, que decorreu no Jardim do Pescador,
no centro da cidade, recebeu cerca de 20 mil
visitantes e contou com um conjunto de stands de entidades diversas. A APCOR promoveu
um espaço que abordou, também, o tema da
reciclagem, como acção fundamental para uma
sociedade amiga do ambiente. Um cartaz com
Stand da APCOR disponibiliza
informação na Feira de Olhão

informação sobre o processo de reciclagem,
um rolhão – recipiente para rolhas de cortiça –
e alguns trabalhos elaborados com as rolhas de
cortiça usadas.
O espaço dedicou, ainda, uma atenção especial
à formação das crianças que visitaram a feira ao
projectar o filme “David na aventura da cortiça”
– que conta a história de um menino que descobre o mundo da cortiça com a ajuda de uma
rolha.
Ainda neste trimestre, a APCOR esteve presente na Feira da Serra de São Brás de Alportel. O
evento, que decorreu no Recinto da Escola EB
2/3 Poeta Bernardo de Passos, contou com um
espaço dedicado inteiramente à cortiça – o Sítio da Cortiça. O local contou com um stand da
associação, com disponibilização de material informativo sobre a cortiça, com demonstrações
sobre as Artes de Cortiça, e, ainda, uma apresentação da Rota da Cortiça, que convida os visitantes a uma expedição inovadora pelos caminhos
da cortiça naquela região.

ESTUDOS
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um estudo promovido pelo Glass Packaging
Institute (Instituto de Embalagem do Vidro),
nos EUA, 97,6 por cento dos inquiridos prefere
como recipiente para o seu vinho, quando consome ou compra, o vidro, seguido pelo Bag-inBox (recipientes que se encontram disponíveis

97,6%

· Vidro
· Bag-in-box
· Cartão
· Alumínio
· Plástico

Fonte: GPI
Ano: 2009

normalmente em embalagens de 3/5 litros),
com 2,4 por cento. Nenhum dos inquiridos optou pelo alumínio, plástico ou embalagem de
cartão como recipiente (gráfico 1).
Quando questionados sobre a forma mais
segura de embalar o vinho, os inquiridos res-

0

0,3%

0,3%

0,9%

Vidro Bag-in-box Cartão Alumínio Plástico

ponderam o vidro (98,1 %) e Bag-in-Box (1,3 %)
(gráfico 2).
No que toca à reciclagem, os inquiridos continuam a percepcionar o vidro como o recipiente mais ecológico, com 73,2% das respostas e
12,4% considera o cartão (gráfico 3).
Ao nível da imagem, o vidro surge mais uma vez
à frente com 97,8 % das respostas, seguido pelo
plástico com 0,9 por cento (gráfico 4).
Quanto à performance do recipiente no que
toca à conservação da frescura do vinho e na
manutenção dos aromas originais, o vidro continua a ser apontado como o melhor recipiente,
com 94,1 por cento e 95,3 por cento, respectivamente (gráfico 5 e 6).
Este inquérito foi realizado por telefone em Abril
de 2009, pela empresa Newton Marketing Research, Norman, Oklahoma, em parceria com o
Professor Doyle Yoon, PhD Gaylord College da
Journalism and Mass Communications, Universidade de Oklahoma, com uma margem de erro
de +/- 3.7 por cento.
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Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas
como o novo projecto de comunicação internacional da APCOR – Intercork, o Plano de
Apoio à Indústria da Cortiça, o Parque Empresarial da Cortiça, os novos produtos/utilizações para a cortiça e os problemas que afectam algumas empresas e o sector no seu todo,
são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A APCOR continua a ser
uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.
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Notícias por publicação
3º Trimestre de 2009
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[Recortes de Imprensa]
A

companhia aérea American Airlines vai passar a reciclar
rolhas. A Sodexo, empresa responsável pela prestação de
serviços nas salas de espera de classe executiva dos aeroportos, anunciou a sua adesão ao programa ReCORK America,
promovido pelo Grupo Amorim; programa este que já recolheu mais de 3 milhões de rolhas nos EUA. Ao todo, 24 salas
em diversas cidades como Nova Iorque, Washington, Chicago ou Porto Rico vão passar a recolher as rolhas de cortiça.
In, Grande Porto, 11 Setembro 2009
A remade in portugal, exposição promovida pelo Museu
da Electricidade, é o resultado da parceria entre arquitectos, artistas plásticos e empresas, e que reúne trabalhos de criadores portugueses em torno do design e da
sustentabilidade. Tendo como objectivo a utilização de
desperdícios industriais para a criação de novos objectos,
esta exposição incluiu o trabalho dos criativos Alzira Peixoto e Carlos Mendonça, da Simple Forms, que apresentaram uma colecção de acessórios de mesa em cortiça,
como tabuleiros ou açucareiros.
In, Casa Cláudia, 1 Setembro 2009

Quão importante é o preço de uma garrafa de vinho?
Bastante – para as mulheres. Investigadores da Stockholm School of Economics e da Universidade de
Harvard decidiram investigar até que ponto o preço de
uma garrafa de vinho afectaria a sua percepção. O estudo concluiu que ao divulgar o preço de um vinho caro
antes de ser provado este obteria uma melhor pontuação, mas só do público feminino. Johan Almenberg, da
Universidade de Harvard, conduziu este estudo entre
266 voluntários em Boston e mostrou-se surpreendido
com os resultados, não conseguindo explicar a razão
pela qual as mulheres dão tanta importância ao custo
de uma garrafa de vinho.
In, http://www.stuff.co.nz/, Maio 2009
A IUCN (International Union for Conservation of Nature - União Internacional da Conservação da Natureza )
publicou um relatório sobre as metas de perda da Biodiversidade prevista para 2010, no qual é afirmado que
estas metas não só não vão ser cumpridas, assim como
a situação é mais grave do que se previa. Apesar do

clima negativo, Portugal publica uma notícia animadora, informando que os primeiros exemplares de Lince
Ibérico chegam ao Centro Nacional de Reprodução em
Cativeiro (Silves) em Setembro deste ano, contribuindo assim de uma forma positiva ao repovoamento de
zonas selvagens com estes animais. Antes de estar tão
ameaçada, esta espécie povoava os montados de sobreiros de Portugal e Espanha, daí ser tão importante a
conservação destes “bosques”.
In, Diário de Noticias On-line, 04 Julho 2009
A Vinexpo estudou os hábitos de consumo de vinho
entre as mulheres. Esta investigação revelou que 93
por cento das mulheres americanas bebe vinho pelo
menos uma vez por semana, em comparação com 52
por cento de mulheres francesas e 66 por cento de
mulheres alemãs. O mesmo estudo revelou que 72 por
centro das mulheres americanas considera o vinho um
‘estilo de vida’, contra 56 por centro de mulheres francesas. O estudo refere, ainda, que apenas 22 por cento
das mulheres americanas cita a aparência do produto
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o terceiro trimestre de 2009, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 169
notícias na imprensa nacional, o que se traduz
numa média de duas notícias por dia. O mês de
Julho alcançou 99 notícias (gráfico 1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai para
o Jornal de Noticias que dedicou 17 notícias ao
sector, seguido pelo Correio da manha com 12
artigos. O Terras da Feira continua a assumir a
liderança entre os jornais regionais, tendo publicado neste trimestre 11 notícias. De destacar,
ainda, categoria “outros nacionais” com 31 notícias publicadas, dos quais se destaca o Avante
(cinco notícias), o OJE (quatro artigos) e a Vida
Económica (três peças) (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade
por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os projectos da APCOR (24 por
cento), o Intercork – Promoção Internacional da
Cortiça, arrecadou 21 artigos, seguido do Parque Empresarial da Cortiça com 11 peças. A crise que está a afectar o sector – com informação
sobre os problemas económicos sentidos nas
empresas – é o outro tema relevante do trimestre com 20 por cento (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o primeiro trimestre deste ano tiveram como principal
fonte de informação a APCOR (27 por cento
cada), seguida pelas empresas de cortiça e
outras associações com 23 por cento, cada
uma (gráfico 4).
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Metodologia:
A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa).
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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como factor determinante no momento de compra.
In, Wine Business Monthly, 06 Junho 2009
Meia centena de peritos europeus, um especialista norte-americano e uma investigadora neozelandesa estiveram reunidos na Universidade do Algarve, para discutir
formas de diagnosticar e controlar o microrganismo que
causa a doença dos sobreiros. Os especialistas debruçaram-se sobre as infecções causadas por Phytophthora, um género de pseudo fungos de entre os quais uma
espécie, Phytophthora cinnamomi, é conhecida por ter
vindo a afectar de forma massiva sobreiros e azinheiras,
nos últimos anos, em Portugal e Espanha. A espécie
de Phytophthora cinnamomi é um agente patogénico
do solo, muito agressivo, que ataca as raízes de sobreiros e azinheiras, impedindo que as plantas absorvam
devidamente os nutrientes de que se alimentam.
A reunião aconteceu no âmbito de uma acção COST
(Action FP0801: “Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest
Ecosystems in Europe”), uma iniciativa da União Eu-

Fonte de Informação
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ropeia para fomentar o estabelecimento de redes de
trabalho e o contacto entre investigadores dos estados-membros com interesses de investigação sobre
este tema.
In, Barlavento, 10 Setembro 2009
A PELCOR participou no “Eco Luxury”, um evento que
se realizou em Nova Iorque no dia 22 de Setembro. Este
evento, que teve lugar no famoso Restaurante Rouge Tomato, na 5ª Avenida detém um enorme prestígio, já que
nele estão presentes cerca de 300 membros da Imprensa
Americana (tais como CNN, NBC, Wall Street Journal e New
York Post). A PELCOR, já conhecida em alguns circuitos
comerciais dos EUA, foi convidada por a sua marca reunir
todas as condições – de design, inovação e respeito pelo
Meio Ambiente, que a organização deste acontecimento
privilegiou; investindo, assim, na sua marca e na divulgação do nome de Portugal e da cortiça pelo mundo.
In, Portugal Global, 17 Setembro, 2009
A BMW e a Toyota renovaram os seus stands de vendas

23%
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· APCOR
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· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros

na Alemanha com a recém-lançada gama Wicanders
Woodcomfort, da Amorim Revestimentos. O objectivo
de criar um ambiente que reflectisse os conceitos de
requinte, qualidade e tecnologia foi alcançado com
este revestimento, com visual madeira, que reúne todas as vantagens técnicas da cortiça, garantindo ainda
uma elevada resistência ao tráfego.
In, Jornal de Notícias, 18 Setembro 2009
O conhecido documentário da BBC “Cork: Forest in a
Bottle” foi recentemente distinguido com o prémio
“Best of Festival” no festival internacional “Green Screen
International Film Festival”, na Alemanha. O verdadeiro
significado da ecologia é a relação contínua entre organismos e o seu ambiente, factor que está verdadeiramente evidenciado neste documentário. Segundo a
organização, este trabalho é “um excelente filme documentário que usa os meios mais sofisticados e elegantes
para criar um prazer estético”.
In, Ecologicalcork.com, 24 Setembro 2009
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FSC continua
a crescer em Portugal
O

Forest Stewardship Council (FSC) Portugal,
Associação para a Gestão Florestal Responsável, apresentou o Plano de Actividades para
2009/2010 e elegeu os Corpos Sociais para o
ano seguinte.
Para o corrente ano, as iniciativas apresentadas
passam pela consolidação da Associação FSC
Portugal enquanto entidade legal de direito
nacional e a sua candidatura para acreditação
do FSC IC - International Center (Centro Internacional); apresentação pública dos resultados dos testes de campo; proposta da Norma
FSC para Portugal para acreditação do FSC IC;
criação do Gabinete de Comunicação FSC, iniciando a definição e implementação da sua
Estratégia de Comunicação, em parceria com a
Partners (o seu media partner - parceiro de media), especialmente focada no sector corporativo e no consumidor final. Registe-se que, neste
momento, em Portugal, estão certificados pelo

FSC 190 mil hectares de área florestal, existem
27 certificados de cadeia de custódia (indústria)
e vários produtos FSC no mercado (rolhas de
cortiça, produtos para a construção civil, papel,
entre outros). Assinale-se que estes números representam um aumento de 100 por cento face
ao ano anterior.
Das alterações aos órgãos sociais do FSC Portugal salienta-se a presença do sector do pinho,
com a eleição do Centro Pinus – Associação
para a Valorização da Floresta de Pinho - e da
Forestis - Associação Florestal de Portugal -, e o
reforço da componente científica com a incorporação do RAIZ - Instituto de Investigação da
Floresta e Papel e do Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves (CEABN).
A APCOR mantém-se presente nesta lista através
da presença do Director Geral da Apcor, Joaquim
Lima, no cargo de Secretário da Direcção.
Para além de Portugal, o FSC intervém em mais

de 80 países em todo o mundo, tendo, até ao
momento, reconhecido cerca de 16 entidades
certificadoras e mais de 26 normas FSC nacionais.
Segundo os últimos dados disponíveis, mais de 78
milhões de hectares de floresta já foram certificados de acordo com os critérios do FSC, tendo sido
emitidos até à data 5925 certificados, dos quais
854 certificados de gestão florestal e 5083 certificados de Cadeia de Responsabilidade.

Cortiça presente na norma dos Produtos
de Isolamento Térmico
N

uma reunião do Grupo Internacional de
Normalização designado de CEN TC WG2 (e
que trabalha dentro do “Technical Committee CEN/TC 88” – Thermal insulating materials and products – Materiais e Produtos de
Isolamento Térmico), que decorreu no Instituto Português da Qualidade (IPQ), foram
discutidas e revistas as normas relativas às
especificações dos Produtos de Isolamento
Térmico para Aplicação em Edifícios, para que
as mesmas fiquem uniformizadas para todos
os produtos envolvidos. A cortiça expandida
(ICB) é um dos materiais que faz parte desta
norma, a associar à Lã Mineral (MW), Poliestireno Expandido (EPS), Poliestireno Extrudido
(XPS), Espuma de Poliuretano (PUR), Espuma
Fenólica (PF), Vidro Celular (CG), Lã de Madeira (WW), Perlite Expandida (EPB) e Fibra de
Madeira (WF).
No caso da cortiça, a Norma EN 13170 de 2008
está actualizada em termos técnicos, no entanto a mesma terá de ser revista no sentido de ficar com um formato semelhante às dos outros
produtos. Portugal conta com algum atraso na
revisão da sua norma (Norma EN 13170), con-

tudo ficou o compromisso de a mesma estar
numa versão uniforme, em inglês e de acordo
com as orientações existentes e redefinidas nesta reunião, até final de Julho.
Dado que este é um trabalho moroso e que
exige muita atenção na elaboração do documento final, a APCOR, como dinamizadora do
processo, irá recorrer à colaboração activa dos
vogais da CT16 (Comissão Técnica Portuguesa
de Normalização), dentro desta área.
Este grupo de trabalho de normalização é composto por 14 elementos internacionais - directores técnicos de grandes empresas, que representam a indústria dos diferentes produtos nos
diversos países – e é coordenado por Roger de
Block. Os elementos do grupo reúnem-se várias
vezes por ano nos vários países europeus para
debater questões de normalização e debater
conceitos e especificações técnicas com o objectivo da uniformização.
No final da reunião, após a análise e discussão
que se esperava relativamente às normas em
causa, ficaram os registos e notas que cada
um guardou para dar origem a um trabalho
de casa mais minucioso, com o compromisso

de na próxima reunião, que se prevê deverá
ocorrer no último trimestre do ano e em Bruxelas, as mesmas normas sejam “fechadas”, ou seja,
consideradas prontas para uma votação final.
De registar, ainda, que o Instituto Português
da Qualidade é o organismo nacional de
normalização, ao qual compete nomear os
peritos para os grupos de trabalho a nível
europeu e internacional. Em Portugal, e em
seguimento de protocolo assinado entre o IPQ
e a APCOR, cabe a esta última coordenar os trabalhos da Comissão Técnica nacional e indicar
ao instituto quais os peritos a nomear.
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APCOR participa
na criação do Pólo
O

contrato de reconhecimento e de apoio
à dinamização do Pólo de Competitividade
e Tecnologia das Indústrias de Base Florestal
foi assinado, recentemente, entre a Gestão do
Compete – Programa Operacional Factores de
Competitividade – e a entidade gestora do Pólo,
a Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF), no âmbito das Estratégias de Eficiência Colectiva do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN).
O Pólo, que congrega as indústrias de base florestal (traduzidas pela indústria de cortiça, pasta e papel e madeira e mobiliário), tem como
projectos-âncora a sequenciação dos genomas
do sobreiro e do pinheiro; a melhoria do material genético para a renovação da floresta portuguesa e redução dos factores de risco biótico e
abiótico (tratamento e selecção de sementes);
a criação de um “Carbon Footprint Label” (um
rótulo com a pegada de carbono) para os pro-

dutos portugueses de base florestal; a criação
de um Observatório dos Recursos Florestais
destinado a fornecer à indústria e aos principais
stakeholders (influenciadores/beneficiários) da
fileira florestal portuguesa informação sobre
o balanço das necessidades e disponibilidades dos recursos florestais; a intensificação do
esforço de comunicação, a nível internacional,
divulgando as vantagens dos produtos florestais de origem portuguesa e procurando tirar vantagens competitivas desse esforço de
divulgação; a valorização da biomassa e licor
negro, produzindo, por exemplo, novos produtos energéticos de origem renovável com
elevado valor acrescentado; e, por último, a
implementação de um programa de formação dos recursos humanos da fileira florestal portuguesa, com especial incidência nos
quadros médios e superiores e nos próprios
empresários da fileira.
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O Pólo de Competitividade das Indústrias de
Base Florestal visa criar as condições para se
atingir os grandes objectivos da fileira, a saber:
aumentar as exportações de pasta e papel em
450 milhões de Euros/ano; aumentar as exportações de produtos de cortiça em 100 milhões
de Euros/ano; e aumentar as exportações de
painéis de madeira em 50 milhões de Euros/
ano. E, ainda, garantir a consolidação do volume de exportação de mobiliário de madeira
conseguido nos últimos anos; implementar
o “Carbon Footprint Label” nas indústrias da
fileira florestal e obter a melhoria das capacidades de gestão das indústrias da fileira florestal, através da formação técnica de quadros
e operadores.
De registar, ainda, que a entidade gestora do
Pólo, a AIFF, tem como principais associados as
empresas e associações dos sectores de actividade representados e, também, entidades do
sistema científico e tecnológico nacional, onde
se incluem universidade, centros de formação,
centros tecnológicos, entre outros. A APCOR
participa activamente como associado da AIFF,
que conta já com um grupo considerável de
empresas de cortiça.

Colaboração de Ayşen Gül
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OPINIÃO

(aysengul@gmail.com)

Também há sobreiros
na Turquia

Ayşen Gül está a realizar
Voluntariado Europeu (SVE)
de seis meses na EuroNatura
(EN) - ONG que trabalha
sobre temas relacionados
com a cortiça desde 2006.

U

m dia, nas minhas primeiras semanas de trabalho na EuroNatura (EN), encontrei na Internet
que já se tinham realizado pequenas plantações
de sobreiros no meu país, na Turquia, e consegui entrevistar por telefone Osman Tatar, chefe
do Serviço Florestal e Ambiental da região de
Izmir, na Turquia.
Antes de mais queria perceber como tinha surgido a ideia de plantar sobreiros tão longe da
sua área natural. Segundo Osman Tatar, “A cortiça do sobreiro pode ser usada em aplicações
industriais diferentes, sem contar as rolhas, portanto achámos que os benefícios eram múltiplos.
Uma propriedade que achámos extremamente
importante foi o seu uso na luta contra os incêndios florestais, usando o sobreiro como cortina; a
cortiça é muito pouco inflamável. Achámos que
as plantações de sobreiros são boas para a luta
contra a pobreza nas zonas rurais. Mas outras saídas comerciais devem ser encontradas. Por causa
das características naturais e ecológicas da cortiça,
achámos que é um produto extremamente positivo em termos ambientais”.
Parece que o modelo estratégico do Ministério
do Ambiente e das Florestas da Turquia pode
chegar a incluir, no futuro, uma arborização
importante com sobreiros. Razões como o aumento da biodiversidade e a protecção contra
incêndios florestais (tão abundantes na zona
mais mediterrânea da Turquia) apoiam essa linha de rumo. “O nosso objectivo é reflorestar
com sobreiros em todas as regiões onde este
consiga instalar-se bem”.
Mas não é primeira vez que os Serviços Florestais turcos pensam no sobreiro como uma solução. Encontrámos a ideia de reflorestar com
sobreiros num artigo do Prof. Kayacik, de 1951,
na revista da Faculdade de Ciências Florestais da
Universidade de Istambul. Alguns silvicultores
de Faculdade tinham experimentado plantar
sementes provenientes de Marrocos, mas não
chegaram a ter sucesso.
Em 1973, com sementes portuguesas (Vimeiro,
Varroca…) e, também, com as sementes de um
sobreiro que fora oferecido pelo rei de Espanha
ao rei Abdulhamit em 1879, realizaram-se alguns
ensaios no Jardim de PTT (Correios da Turquia),
Torbali/Izmir. A pesquisa para a habituação destas árvores na Turquia foi feita por directores de
Investigação Florestal nas cidades de Izmir e
Antalya. E, também, após 1995, silvicultores de
Gaziemir e de Bayındır plantaram sementes que
agora atingem um diâmetro de 12-15cm. Em

Osman Tatar

2005, estas árvores foram massificadas com um
número de 30.000 unidades. Com uma regularidade bianual, os sobreiros produzem sementes férteis que, em 2007, chegaram a produzir
60.000 plantas, e 100.000, em 2009.
Actualmente, sobrevivem 185 sobreiros de
plantações de 1973 e muitas das sementes são
obtidas deles. As plantas produzidas em viveiro
são enviadas para as áreas de reflorestação. Desde 1997, podem-se encontrar sobreiros plantados nas redondezas da cidade de Izmir, que
apresentam condições de saúde muito boas.
São poucos os sobreiros cortados com fins experimentais e de observação.
Por agora, ainda não se debate uma produção

de cortiça com fins industriais. Em 2005, organizou-se um encontro com produtores de Vinho
e Azeite para falar sobre a ideia de produzir cortiça turca. Cada ano, mil milhões de dólares são
pagos pelo sector do vinho à cortiça, boa parte
dela de Portugal e Espanha. Produzir cortiça na
Turquia poderia chegar a ser um investimento
estratégico.
Osman Tatar viu com os próprios olhos a exploração dos montados portugueses, numa viagem a Portugal, há alguns anos. Ele comentou
que “a produção de cortiça na Turquia ainda não
existe, mas acho que uma boa troca de informação técnica seria importante para o futuro do
sobreiro na Turquia”.

PROTOCOLOS

NOTÍCIAS APCOR .15

APCOR, Cincork e Universidades
Lusíada assinam protocolo
A

APCOR, o Centro de Formação Profissional da
Indústria de Cortiça (Cincork) e as Universidades
Lusíada assinaram um protocolo de colaboração no sentido de promover conjuntamente as
actividades das várias entidades, principalmente no que toca à divulgação da cortiça.
Deste modo é objectivo divulgar junto dos seus
membros e/ou associados as actividades de
promoção desenvolvidas por cada uma delas,
designadamente, os eventos culturais, cursos,
ateliês de formação, actividades de investigação
e de pesquisa, bem como a realização de conferências, colóquios, debates ou manifestações
de qualquer outro tipo que contribuam para
a realização dos seus fins. A união de esforços
das instituições potenciará o fortalecimento das
suas características, o cruzamento de públicos
e a partilha de recursos próprios para realizar
eventos que têm como objectivo apoiar, partilhar e divulgar a aplicabilidade da cortiça.
Ao sensibilizar, através de acções culturais, os

seus públicos para o interesse e importância da
cortiça, nomeadamente no desenvolvimento
de acções concretas que relacionem a cortiça
e as áreas do design/arquitectura será possível,
por um lado, associar o conhecimento destas
áreas do saber a um conhecimento concreto da
matéria-prima cortiça e, por outro lado, realizar
projectos conjuntos que potenciem as características e qualidades da cortiça.
Ainda, no âmbito deste protocolo, a APCOR
disponibilizará toda a informação sectorial que
possui relativa a estudos realizados, projectos
desenvolvidos, bem como fornecerá dados estatísticos do sector, incluindo das empresas associadas. A partilha da informação gerada será,
também, uma mais-valia deste protocolo já que
possibilitará a troca de conhecimentos e informações entre as três entidades.
A assinatura deste protocolo vai permitir, ainda,
o intercâmbio de alunos de ambas as entidades
de ensino. Os alunos do Cincork poderão dar

António Rios de Amorim, APCOR, António Martins da
Cruz, Universidades Lusíada, e Joaquim Marques Pinto,
Cincork, assinam protocolo de colaboração

continuidade aos seus estudos, em condições
especiais, na Universidade Lusíada, e no sentido
inverso, os alunos desta instituição poderão desenvolver projectos na área da cortiça, no Cincork, sendo que estes deverão ser articulados e
apoiados pelos técnicos do centro profissional.
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Anuário APCOR 2009
com nota positiva
A

APCOR realizou um inquérito aos associados e anunciantes do Anuário 2009, no sentido de aferir a aceitação do suporte. Numa
pergunta mais global, os inquiridos avaliaram
o “Aspecto Gráfico” geral do suporte, os “Conteúdos Abordados” e a “Usabilidade e Pertinência” do Anuário.
No que toca à primeira questão, 82 por cento
dos inquiridos considera o suporte “Muito Bom”
do ponto de vista gráfico (gráfico 1) e 47 por
cento refere que os “Conteúdos Abordados”
são “muito bons” e 53 por cento “bons” (gráfi-
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Opinião Global Aspecto Gráfico

2

co 2). No que toca à “Usabilidade e Pertinência”
53 por cento considera que o suporte é “muito
bom” e 47 ponto cento “bom” (gráfico 3).
Quando questionados sobre o “Grafismo” do
Anuário, 59 por cento apontou como sendo
um suporte de “boa” leitura e 41 por cento de
“muito boa” (gráfico 4). Quanto à edição Bilingue
“Português-Inglês”, a maioria dos inquiridos
(47 por cento) considera ser uma “boa” aposta
(gráfico 5), tendo sido sugerido por um inquirido a versão, também, em francês. Ao nível da
fotografia utilizada a esmagadora maioria (71

Opinião Global Conteúdos Abordados

3

Opinião Global Usabilidade / Pertinência

4

por cento) refere que a mesma é “muito boa”
(gráfico 6).
Ao nível dos conteúdos publicados, a informação sobre a APCOR foi considerada “muito boa”
por 53 por cento dos inquiridos (gráfico 7), a
temática do ambiente e das estatísticas “boa”,
com 59 por cento cada uma (gráfico 8 e 9) e
a informação sobre os associados “muito boa”,
com 53 por cento das respostas (gráfico 10).
Um dos inquiridos sugeriu, ainda, a inserção da
temática da certificação, no sentido de acrescentar mais valor ao anuário.
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108 associados da APCOR
já consultaram a Extranet
A

entradas e Março esteve muito próximo, com
61 acessos (gráfico 3).
No que toca à relação entre o nº de associados existentes e o nº de acessos à extranet, é
possível afirmar que mais de 40 por cento dos
associados já acederam pelo menos uma vez
à área reservada da APCOR, num total de 108
associados (gráfico 4).
Do total de associados que entraram na Extranet, três associados já entraram mais de vinte
vezes para consultar informação, sendo que 12
empresas acederam entre 10 e vinte vezes e
93 associdos acederam entre uma e dez vezes
(gráfico 5).
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APCOR criou em Abril de 2008 uma área
reservada para os seus associados no portal da
APCOR, em www.apcor.pt, e que visa o acesso
a informação exclusiva, possibilitando um contacto mais eficaz com os serviços da associação.
No ano de 2008, entre Junho e Dezembro,
registaram-se 286 entradas na Extranet da APCOR. No corrente ano, até Maio, os valores já
registavam 238 entradas (gráfico 1).
No ano de 2008, o mês que registou mais acessos foi o Julho (com 65 entradas), seguido de
Junho (55 acessos) e Novembro (51 entradas)
(gráfico 2).
Já no ano de 2009, Janeiro destacou-se com 63
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Francisco Souto e Castro, Director Geral da Souto e Castro, Lda.

“Queremos ser a referência
no sector do controlo de
qualidade de rolhas”
A

Souto e Castro, Lda. nasceu em 2005, mas
o seu histórico de relação com a cortiça vem
já dos anos 80. Em 1982, o Grupo Seagram
fundou, em Portugal, o Seagram Cork Department – um laboratório destinado ao controlo
de rolhas de cortiça. Este foi o primeiro passo
na vida desta empresa. Em 1991, este laboratório passou a chamar-se Vintners International
Cork Department (VICD), mudança motivada
pelo desenvolvimento da Vintners Import, uma
empresa da Seagram Austrália. A VICD, após a
aquisição pelo Grupo Foster’s, passa a ser uma
empresa autónoma, iniciando, assim, em 1998,
uma nova etapa no crescimento desta empresa. “O aumento de clientes dentro do grupo
conduziu à mudança para instalações maiores,
tecnologicamente mais desenvolvidas, o passo que faltava para a sua independência em
termos de gestão”, explica Francisco Souto e
Castro, Director Geral da Souto e Castro, Lda.
E continua: “o equipamento que fomos adquirindo, com vista a melhorar os recursos e experiência no controlo de qualidade das rolhas
Souto e Castro Lda. considera a profissionalização
uma mais-valia para todo o sector

de cortiça, proporcionou à VICD o merecido
reconhecimento por parte de empresas em
todo o mundo.” Em 2001, a VICD é acreditada
pelo Instituto Português da Qualidade com a
norma ISO 17025.
Em 2005, o Grupo Foster’s decide desvincular-se da empresa propondo a cedência das
suas posições a Francisco Souto e Castro, exDirector Geral da empresa desde 1989, e ao
seu filho, Francisco Souto e Castro Júnior, exDirector Técnico, passando ambos a assumir a
Direcção da empresa.
A missão da Souto e Castro, Lda “faz-se através
de duas vertentes de abordagem: uma, por
outsourcing do controlo de qualidade baseado
em especificações e num conjunto de testes
que comprovam a qualidade da rolha e fit-for-use
(rolha está aprovada para ser utilizada); e, outra, com uma série de estudos e apoio técnico
às condições de utilização da rolha de cortiça,
mas a um nível de consultadoria”, descreve o
empresário. Deste modo, os serviços que a
empresa presta vão desde: auditorias técnicas,

relatórios técnicos, laboratório de terceira parte (são o terceiro elemento entre a indústria vinícola e a indústria de cortiça), informação de
mercado e indústria, estudos binómio rolha/
garrafa, estudo, classificação e selecção de fornecedores, elaboração de cadernos de encargos e especificações e parcerias em projectos
de I&D.
Como vantagens para a utilização dos seus serviços, a Souto e Castro, Lda. enumera: “recursos
humanos e equipamentos específicos, uniformidade nos critérios de avaliação, eficiência e
redução de custos, equipa experiente, serviço
independente, apoio no controlo ao planeamento de entrega e suporte no pós-venda e
de consultadoria em todo o processo em que
a rolha actue.”
Actualmente a empresa conta com quatro colaboradores e tem como visão “ser a empresa
referência no sector do controlo de qualidade
de rolhas para as companhias de bebidas alcoólicas, reconhecida pelos elevados padrões de
qualidade, isenção, independência e fonte de
conhecimento”, conclui Souto e Castro.

O futuro passa pela
profissionalização
O associado Souto e Castro, Lda. aponta como
elemento fundamental na evolução positiva
da APCOR a profissionalização da equipa interna. “A APCOR evoluiu muito nos últimos anos
e este facto tem que ver com a aposta em colaboradores profissionais que incutiram uma
nova dinâmica na associação. Os projectos
desenvolvidos, a informação criada e divulgada, o jornal da APCOR e os vários suportes, são
alguns dos exemplos”, afirma Francisco Souto
e Castro. E refere: “é esta profissionalização que
tem de ser, também, seguida pelas empresas
de cortiça para que as mesmas possam acompanhar as exigências actuais. E a formação não
é apenas fundamental nos quadros mais baixos das empresas, mas nos quadros directivos
e nos técnicos. É preciso apreender a estar no
negócio de modo a seguir estratégias comuns
que beneficiem todo o sector”. O futuro do
sector passa também, na opinião do associado, por “um alinhamento de vontades em toda
a fileira, desde a floresta até à comercialização.
O sector terá de se reajustar para conseguir
responder à crise, provavelmente com a fusão
de algumas empresas, de modo a consolidar
grandes grupos capazes de competir num
mercado global. Para além disto, o paradigma
deste sector passará por um negócio rentável,
mas com um preço justo, e uma recuperação
da confiança dos clientes da cortiça.”

PROGRAMAS

Programa
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Principais actividades em curso

Próximas actividades

• Candidatura aprovada pelo QREN;
• Assinatura do contrato.

• Inicio da execução das actividades previstas.

Sistema de Gestão da
Qualidade

• Realização de reuniões regulares com os Donos dos Processos;
• Implementação de algumas acções de melhoria;
• Reunião de revisão do Sistema.

• Preparação da auditoria de acompanhamento.

Pólo de
Competitividade da
Floresta (PCT)

• Aprovação e assinatura da candidatura SIAC destinada a apoiar os meios humanos e físicos da
Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF).

• Reuniões com Compete/QREN;
• Preparação da participação do Pólo no “Portugal
Tecnológico” – iniciativa da Compete/QREN e que
vai apresentar todos os Pólos e Clusters na Feira
Internacional de Lisboa, de 7 a 10 de Outubro.

Programa Formação
PME

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

• Continuação da implementação, nas empresas,
do plano de desenvolvimento de medidas, que
resultaram do diagnóstico individual.

Plano de comunicação
internacional
(Intercork)

• Aprovação da candidatura pelo QREN;
• Elaboração do Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Briefings.

                                                                             
Candidatura no âmbito
do SIAC – Sistema
de Apoio a Acções
Colectivas

• Lançamento de concurso internacional para
identificação de agência e/ou agências para
desenvolver os trabalhos;
• Recepção das propostas e avaliação.

