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Foram nove os prémios atribuídos na 1ª Gala Anual da Cortiça, que teve 
lugar no Palácio do Freixo, e que contou com cerca de 190 pessoas – as-
sociados e representantes de entidades públicas e privadas. A Gala pre-
tendeu celebrar o saber das pessoas que de algum modo escolheram 
uma vida de trabalho no sector da cortiça.
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A realização da 1ª edição da Gala Anual da Cortiça cumpre, para 
a Direcção da APCOR, um objectivo especial e destinado a Cele-
brar a Fileira da Cortiça.
Celebrar o Sobreiro deve ser uma responsabilidade de todos 
aqueles que actuam directamente no sector, mas, também, de 
todas as pessoas preocupadas com um legado geracional mais 
responsável. Celebrar o Sobreiro é celebrar, sobretudo, o mundo 
mediterrânico e o papel de uma espécie florestal que é o garante 
de um ecossistema riquíssimo de fauna e flora.  

Do mesmo modo, celebrar a Cortiça e as suas múltiplas aplicações é, 
pois, uma responsabilidade nossa. Desde sempre, o homem utilizou esta 
matéria-prima e o legado histórico desta relação evidencia que a cortiça 
esteve presente de muitas e variadas formas na vida dos povos e cultu-
ras. Sabemos, pela história, que as diversas utilizações da cortiça sempre 
cumpriram com a sua missão sendo que à terminologia de hoje, podemos 
afirmar que cumpriram com qualidade.
Mas com a Gala pretendemos, também, celebrar o saber das pessoas que 
de algum modo escolheram uma vida de trabalho no sector. Estendemos 
este agradecimento a todos aqueles que, actuando fora do sector, acredi-
tam na cortiça e na capacidade de intervenção deste sector. Governantes 
e políticos, designers, arquitectos, estilistas, entre muitos outros, merecem 
o nosso reconhecimento pois são estes que, muitas vezes, nos desafiam 
e nos inspiram.
Estas são as razões que nos motivaram para a realização desta Gala. Pri-
meira edição de uma iniciativa que pretendemos levar a cabo por muitos 
anos no sentido de celebrar um sector muito especial da economia na-
cional. 

A Direcção

Feira Data Local Web-site

Forum Vini 12 a 14 de 
Novembro 
2010

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

Vinitech 20 Novembro a 
2 de Dezembro 
2010

França www.bordeaux-expo.com/
vinitech/index.asp

Mondiaviti 1 a 2 de 
Dezembro
2010

França www.vignevin.com/
inscriptions-euroviti/
mondiaviti-2010.html

Wine & Food 
Festival

13 a 14 de 
Fevereiro 2011

EUA http://wine-expos.com/dc/

New York 
Wine Expo

25 a 27 de 
Fevereiro 2011

EUA www.wine-expos.com/
Wine/NY/

SISAB - Salão 
Internacional 
do Vinho, 
Pescado 
e Agro-
Alimentar

21 a 23 de 
Fevereiro 2011

Portugal www.sisab.org
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CAPA

A APCOR elegeu sete categorias de Prémios 
que distinguiram diferentes áreas do saber. 
Os premiados foram: Prémio Inovação – Nelo 
M.A.R. Kayaks, pela utilização da cortiça no inte-
rior de famosos kayaks de competição; Prémio 
Floresta – Associação de Produtores Florestais 
do Concelho de Coruche e Limítrofes, pelo tra-
balho desenvolvido no montado, em especial 
pelo processo de certificação florestal; Prémio 
Conhecimento – Instituto Superior de Agrono-
mia, pela investigação e pesquisa nas áreas do 
sobreiro e da cortiça, com a publicação de livros 
internacionais sobre os temas; Prémio Informa-
ção – Mike Salisbury e Paul Morrison, realizado-
res e produtores do documentário da BBC, “Cork 
– Forest in a Bottle” (Cortiça – a floresta uma 
garrafa), emitido em Portugal pela SIC; Prémio 
Revelação – Mercedes – Benz, pela utilização 
da cortiça no interior do modelo F-700; Pré-
mio Rolha de Cortiça – Herdade do Esporão, 
pela utilização da cortiça nos seus vinhos, fac-
to que contribui para o reconhecimento da 
cortiça no panorama nacional e internacio-
nal; e Prémio Mérito – Arquitecto Siza Vieira 
e Arquitecto Souto de Moura, pela utilização 
da cortiça nas suas obras, nomeadamente o 
Pavilhão de Portugal na Expo de Hannover, 
2000, e na Quinta do Portal, no Douro. 

Evento contou com cerca  
de 190 pessoas

Para o presidente da APCOR, António Rios de 
Amorim, “este foi um momento de prestígio 
e de orgulho, uma vez que foi um momento 
único para enaltecer o que de melhor se tem 
feito no sector da cortiça.” “Foi pois mais uma 
iniciativa que elevou a cortiça aos mais altos 
padrões da qualidade e que pretendeu ser 
também um incentivo para que as entidades 
externas ao sector e nas mais diversas áreas 
continuem a promover e a divulgar a cortiça, 
a investigar e a informar sobre este produto 
inigualável.” 
António Rios de Amorim referiu, ainda, que 
“com esta Gala pretendemos celebrar o saber 
das pessoas que de algum modo escolheram 
uma vida de trabalho no sector. Para estes, ho-
mens e mulheres de diversas idades e de múl-
tiplos saberes, gostaria de deixar uma palavra 
de agradecimento pela dedicação e empenho 
à cortiça e às suas obras. Estendo este agrade-
cimento a todos aqueles que, actuando fora do 
sector, acreditam na cortiça e na capacidade de 
intervenção deste sector. Governantes e políti-
cos, designers, arquitectos, estilistas, entre mui-
tos outros, merecem o nosso reconhecimento 

pois são estes que, muitas vezes, nos desafiam 
e nos inspiram.”
Para o Ministro da Agricultura, do Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas, bem como para o 
Ministro da Economia, da Inovação e do De-
senvolvimento, presentes na sessão, “o sector 
da cortiça evidencia valores de inovação e de 
competitividade que o tem distinguido no 
cenário económico nacional e internacional, 
sendo que a realização da Gala Anual da Cor-
tiça representa um acto de celebração e um 
excelente exemplo de união sectorial corpo-
rizado pela APCOR.”   
A afluência ao evento foi assinalável, uma vez 
que entre associados da APCOR e convidados 
externos - das quais se destacam os dois Mi-
nistros mencionados bem como o Secretário 
de Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural, e o Secretário de Estado Adjunto, da 
Indústria e do Desenvolvimento - estiveram 
quase 190 pessoas.
O evento teve o apoio de quatro entidades que 
se associaram à APCOR, a saber: Companhia de 
Seguros Fidelidade-Mundial S.A./Império Bo-
nança – Companhia de Seguros S.A., PT Prime 
– Soluções Empresariais de Telecomunicações 
e Sistemas, S.A. e Aon Portugal – Corretores de 
Seguros S.A.

Figuras públicas em confraternização no cocktail de recepção

A APCOR promoveu no dia 8 de Outubro a 1ª Gala Anual da Cortiça. Este evento inédito em Portugal, que teve lugar no Palácio 
do Freixo, Porto, homenageou nove personalidades e/ou entidades que, nos últimos anos, se destacaram e contribuíram para 
a promoção, desenvolvimento e crescimento do sector e da fileira da cortiça.

APCOR celebrou  
a 1ª Gala Anual da Cortiça 

Nove troféus para sete prémios 
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(Da esquerda par a direita) Manuel Ramos, da Nelo M.A.R. Kayaks, Carlos 
Borges da companhia de seguros Fidelidade Mundial S.A. / Império 
Bonança e António Rios de Amorim (presidente da APCOR)

(Da esquerda par a direita) Paul Morrison, produtor do filme Cork – 
Forest in a Bottle , Fernando Medina (Secretário de Estado Adjunto da 
Indústria e do Desenvolvimento) e António Rios de Amorim

(Da esquerda par a direita) José Miguel Coutinho, da APFC, António 
Serrano (Ministro da Agricultura) e António Rios de Amorim

(Da esquerda par a direita) Teresa Siza Vieira (em representação de Siza 
Vieira), Luisa Souto de Moura (em representação de Souto de Moura), 
Vieira da Silva (Ministro da Economia) e António Rios de Amorim

(Da esquerda par a direita) Rui Barreiro (Secretário de Estado das 
Florestas e Desenvolvimento Rural), José Pedro Roquete, da Herdade do 
Esporão e António Rios de Amorim

(Da esquerda par a direita) Nuno Mendonça, Director de Marketing da 
Mercedes Benz, Pedro Penalva, Director Geral da empresa Aon Portugal 
– Corretores de Seguros S.A. e António Rios de Amorim

Evento contou com 190 pessoas

(Da esquerda par a direita) Helena Pereira, em representação de Carlos 
José Noéme, presidente do ISA, João Paulo Correia, Director para 
Grandes Clientes do Norte da PT Prime – Soluções Empresariais de 
Telecomunicações e Sistemas S.A. e António Rios de Amorim
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INTERCORK

Camião parado junto ao Empire State Building

Um camião para promover a cortiça como 

material de construção e decoração começou 

a percorrer as ruas dos EUA e Canadá, no mês 

de Setembro. Com o nome Décor(k) Tour, a pri-

meira paragem foi em Nova Iorque, na Herald 

Square, em frente aos conhecidos armazéns 

Macy´s, e contou com a presença da reco-

nhecida designer Candice Olson e cerca de 10 

jornalistas que fazem a cobertura regular dos 

temas do design e dos pavimentos. 

Dentro do camião, vários cenários deram cor-

po ao “Divine Design”, da autoria de Candice 

Olson, e convidaram os visitantes a experimen-

tar a cortiça nas várias divisões da casa, assim 

como a sentir a sua textura e a observar os di-

ferentes visuais disponíveis. “A escolha do pavi-

mento é sempre um elemento chave no meu 

design,” refere a designer. “Quando estamos a 

construir uma casa é necessário pensar quanto 

Cortiça 
sobre rodas

Camião mostra pavimentos  
e revestimentos em 16 cidades 

tempo vamos passar no chão. Os revestimen-

tos de cortiça são uma escolha perfeita para a 

nossa casa porque podem satisfazer as nossas 

necessidades, o nosso gosto e são funcionais 

e amigos do ambiente”, afirma Candice Olson.

Depois da passagem pelo camião, os jornalis-

tas foram convidados a aprender mais sobre a 

experiência pessoal da designer com a cortiça 

e a conhecer mais sobre esta matéria-prima e 

a sua indústria, com o porta-voz da APCOR, um 

representante de um empresa nos EUA.

Um dos dias foi, ainda, dedicado aos retalhis-

tas, sendo que 30 individualidades puderam 

usufruir de sessões personalizadas e uma visita 

ao camião para experienciar e conhecer esta 

matéria-prima e as suas potencialidades. 

Para o delegado do Aicep para a América do 

Norte, Rui Boavista Marques, “os Estados Uni-

dos são um grande produtor de vinhos e o 

maior consumidor mundial de materiais de 

construção. É um mercado muito forte, onde 

há grandes importadores, exportadores de 

conceitos e começar a promoção da cortiça 

aqui era fundamental para nós.”

Em Setembro o camião passou, ainda, pelo 

Canadá (Toronto e Montreal) onde recolheu 

mais uma apoiante para a cortiça, a conheci-

da personalidade televisiva e perita em design, 

Manon Leblanc.

O camião vai percorrer ao todo 16 cidades e 

muitos KM na América do Norte.

As cidades a visitar são: Boston: Buffalo: 8 Outu-

bro, 2010; Washington, DC: 20 Outubro, 2010; 

Atlanta: 23 Outubro, 2010; Dallas: 20 Janeiro, 

2011; Las Vegas: 25 – 27 Janeiro, 2011; San 

Francisco: 1 Fevereiro, 2011; Seattle: 4 Feve-

reiro, 2011; Vancouver: 8 Fevereiro, 2011; Salt 

Lake City: 12 Fevereiro, 2011; Denver: 5 Feve-

reiro, 2011; Chicago: 14 – 16 Junho, 2011; e Los 

Angeles: 24 – 26 Junho, 2011.

O camião vai estar ainda presente num con-

junto de eventos/feiras, a saber: Surfaces (Las 

Vegas), Toronto Fall Home Show (Toronto), 

Boston Fall Home Show (Boston), Neo Con 

(Chicago) e Dwell on Design (Los Angeles).

Candice Olson abraçou o projecto da cortiça

Interior do camião com amostras de cortiça

Produtos em cortiça chamaram a atenção dos visitantes
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A APCOR passa a identificar as empresas as-
sociadas, outras empresas e associações nos 
diferentes mercados que, até à data, decidi-
ram apoiar a associação no financiamento do 
projecto InterCork – Promoção Internacional 
da Cortiça. 

Associados 
apoiam APCOR 
no InterCork

Amorim Cork Composites, SA
Amorim & Irmãos, SA
Amorim Isolamentos, SA
Amorim Revestimentos, SA
António M. Santos LDA
Armando Coelho da Rocha – Indústria de Cortiças, LDA

Augusto de Oliveira Pais & Cª
Bernard Fabre, LDA
Bernardino & Ferreira, SA
Cortiças Pinto & Costa, LDA
Cork Supply Portugal, S.A.
Dimas & Silva, LDA
Fernando Couto - Cortilças, LDA
Fontes Pereira LDA
Henri & Filhos, S.A.
 J.C. Ribeiro, S.A.
Jorge Pinto de Sá, LDA
José Pereira de Sousa
Lafitte Cork Portugal, LDA
Lima Vanzeller & Leal, LDA
Manuel Domingos Apura & Filhos, LDA
M. A. Silva - Cortiças, LDA
Relvas II – Rolhas de Champanhe, S.A
Sá & Irmão, S.A.
Sedacor , LDA
Sercor  - Soc. Expot. Rolhas de Cortiça, S.A.
Sintonatureza, Unipessoal LDA
Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda
Sopocort - Sociedade Portuguesa de Cortiça, Lda.

Soprecor- Sociedade Preparadora de Cortiças, S.A.
Waldemar Fernandes da Silva, S.A.
Valdemar Sá, Cortiças, LDA.
Fédération Française des Syndicats du Liège - França
Federlegno Arredo - Itália
DKV -  Deutsche Kork-Verband e.V - Alemanha
Portocork América Inc. - EUA
Scott Laboratories, Inc. - EUA
ACI Cork USA, Inc - EUA
Cork Supply USA, Inc - EUA
Amorim Cork America, Inc - EUA
Ganau America, Inc. EUA
M.A.Silva Corks USA - EUA
Lafitte Cork USA - EUA
GMP - Global Market Partners, Inc. - EUA
SHNIER Gesco - EUA
TORLY’S - EUA
US FLOORS - EUA
WE CORK Inc. - EUA
Amorim Benelux B.V. – BENELUX
Kurkfabriek van Avermaet - BENELUX
Mutrex International BC - BENELUX
Santana - BENELUX

Nos EUA, foi lançado o www.realcorkfloors.
com. Um site sobre a cortiça como material de 
construção e decoração que para além de des-
crever os benefícios deste material para a apli-
cação nos revestimentos e pavimentos, conta 
com uma galeria de fotografias sobre a cortiça 
e com informação sobre a matéria-prima e o 
montado de sobro. Na mesma área foi lança-
do o sítio www.schoener-leben-mit-kork.de/, 
desta vez na Alemanha. As várias aplicações 
e visuais da cortiça, informação para disponi-
bilizar aos meios de comunicação e aos reta-
lhistas, são algumas das secções que podemos 
encontrar neste espaço que tem como slogan 
“Viver bem.Com Cortiça.” O sítio disponibiliza, 
ainda, ligações para o facebook (http://www.
facebook.com/schoenerlebenmitkork) e you-
tube. Também na área dos materiais de cons-

Cortiça nas redes 
sociais e Internet
Os sítios sobre a cortiça na Internet continuam a crescer. Para 
além daqueles que foram divulgados no último número do 
Notícias APCOR (página 4), é possível aceder a informação em 
outras línguas e países. 

trução e decoração foram concebidos mais dois 
sítios na Internet o www.corkhome.ru – o espa-
ço sobre a cortiça na Rússia – e o www.natural-
cork.jp – um local em japonês onde também 
poderá encontrar dados e fotografias sobre a 
cortiça.
Na área das rolhas de cortiça, Itália desen-
volveu um sítio baseado nos anúncios de 
publicidade, onde três das secções do site 
são dedicadas ao “Charme”, ao “Planeta” e ao 
“Gosto” – com as razões da cortiça estar as-
sociada a estes três vectores. Em www.ilsu-
ghero.org pode, ainda, encontrar imagens 
e as últimas notícias sobre as actividades re-
lacionadas com a cortiça em Itália. Aqui não 
faltam também as ligações para o facebook 
(http://www.facebook.com/IoStoColSughe-
ro), youtube e twitter. 

www.realcorkfloors.com

www.schoener-leben-mit-kork.de

www.corkhome.ru

www.ilsughero.org
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A cortiça esteve presente na “Garden Party to 
Make a Difference” (Uma Festa de Jardim para 
Marcar a Diferença) e que decorreu em Lon-
dres de 8 a 19 de Setembro, no The Mall, os 
jardins da Clarence House, e nos vizinhos Lan-
caster House e Marlborough House. “A Garden 
Party to Make a Difference” faz parte da iniciativa 
Start do Príncipe de Gales e é um festival úni-
co que, através do divertimento e de exibições 
interessantes, tem como objectivo ajudar os 
visitantes a compreender melhor aquilo que 
é possível fazer para criar um futuro mais sus-
tentável.
Como parceiro oficial, a campanha que está a 
ser desenvolvida no Reino Unido, com o slo-
gan “I Love Natural Cork” (Eu amo a cortiça), teve 
uma presença visual de destaque durante os 
12 dias da celebração, lado a lado com os gran-
des patrocinadores empresariais, como as ca-
deias de supermercado Waitrose, ASDA, Marks 
& Spencer e, ainda, IBM e BT.
Uma instalação de quatro rolhas de cortiça gi-
gantes, desenhadas pelo conhecido escultor 
de Cornwall, Stuart Murdoch, contou a história 
da cortiça desde a árvore até à garrafa, e real-
çou os benefícios ambientais de escolher um 
vinho vedado com cortiça natural, em oposi-
ção aos vedantes artificiais. 
O lançamento destas rolhas gigantes ocorreu 
com uma fotoreportagem, onde Jilly Goolden, 
apresentadora da BBC, defendeu o uso da cor-
tiça. Esta instalação foi visitada pelo Príncipe 
de Gales, que conversou com o escultor sobre 
o trabalho desenvolvido, passando ainda men-
sagens sobre a campanha de defesa da cortiça. 

Cortiça nos jardins 
reais de Londres

Para Sua Alteza, O Príncipe de Gales “este 
festival tem como objectivo proporcionar 
às pessoas de todas as idades um dia di-
vertido e, ao mesmo tempo, através das 
várias exibições imaginativas, demonstrar 
os pequenos passos que podem, e estão, 
a ser tomados por todos nós interessados 
em construir um futuro mais sustentável.”
As rolhas continham, ainda, mensagens 
como a cortiça é 100% natural, renovável e 
reciclável; faz mais do que apenas preser-
var e melhorar o carácter do vinho, prote-
ge, também, um estilo de vida centenário 
das comunidades rurais do Montado Me-
diterrânico, assim como uma fauna e flora 
ímpares; e contribui, ainda, para o bem do 
planeta, absorvendo CO2 – o principal gás 
que provoca o efeito de estufa. 
As pessoas foram, também, incentivadas a 
levar as suas rolhas de cortiça usadas para 
a exibição I Love Natural Cork, com o objec-
tivo de serem recicladas. Durante o evento, 
foram ainda distribuídos postais, com as 
mensagens promocionais da cortiça, com 
o objectivo de recolher assinaturas de de-
fensores da cortiça, tendo-se obtido 2200 
petições. Estes visitantes ficaram, ainda, 
habilitados a ganhar vinhos vedados com 
cortiça, um apoio da Laithwaites Wine.
Esta é mais uma das iniciativas promovidas 
no âmbito do InterCork – Promoção Inter-
nacional da Cortiça – no Reino Unido. Para 
obter mais informação sobre esta e outras 
acções neste mercado pode consultar o 
sítio www.ilovenaturalcork.co.uk. 

Jilly Goolden junto às rolhas gigantes

Começou no mercado da Rússia, a campanha 
de promoção internacional da cortiça – Inter-
Cork. Com uma acção destinada aos jornalistas 
e bloggers que escrevem, essencialmente para 
revistas de decoração, design e femininas, Ele-
na Teplitskaya (designer e decoradora russa) 
falou das vantagens da utilização desta matéria-
-prima, como revestimento, pavimento e de-
coração. Em formato de masterclass, o evento 
contou com 18 participações e teve lugar num 
famoso restaurante da baixa moscovita, Cocon 
Home. A decoradora fez uma demonstração 
com amostras de cortiça, proporcionando uma 
experiência táctil aos presentes que tiveram a 
oportunidade de sentir as diferentes texturas da 
cortiça. A receptividade foi assinalável, os convi-
dados ficaram surpreendidos com a variedade 
de cores, padrões, designs e espessuras da corti-
ça e apreciaram os benefícios únicos no seu uso 
para a renovação e design das casas. 
Como resultado o evento contou com a cober-
tura de 10 artigos nas revistas líderes na Rússia 
(femininas, lifestyle e generalistas) e em alguns 
blogs. 
Julia Khokhlova, editora da revista Home & In-
terior do portal Woman.ru (conta com mais de 
cinco mil visitas por mês) referiu que “Não sabia 
que a cortiça podia ser tão bonita! Como resul-
tado, vamos cobrir este evento e proporcionar 
links para distribuidores de cortiça locais, onde 
as pessoas possam adquirir a cortiça e, ainda, re-
alçar os benefícios da utilização da cortiça para 
a casa e decoração de interiores.”
Para os próximos tempos está previsto a coloca-
ção de outdoors em vários locais na Rússia e a 
pareceria com um canal televisivo para a divul-
gação da cortiça. 

Cortiça é 
promovida na 
Rússia

Elena Teplitskaya explica as vantagens da cortiça
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Campanhas de  
publicidade em marcha

A campanha de publicidade em Itália, que 
assenta em três mensagens chave (Prote-
gge il Gusto – Protege o Aroma; Protegge lo 
Charme – protege o Charme; e Protegge il 
Pianeta – Protege o Planeta), teve início em 
Agosto, com a inserção de um anúncio no 
Corriere della Sera (o jornal líder diário neste 
país). Entre Agosto e Setembro, foram pu-
blicados mais de 20 anúncios em vários jor-
nais e revistas italianas para a promoção da 
cortiça. De destacar, ainda, que os anúncios 
relacionam a cortiça com os elementos bons 
da vida, explicando a sua importância para a 

boa conservação e qualidade do vinho, para 
a protecção do meio-ambiente e da biodi-
versidade e, ainda, associa a rolha à tradição, 
à cultura e à elegância da abertura de uma 
garrafa de vinho.
No Reino Unido, com as mensagens em inglês, 
também já foram publicados anúncios no Fi-
nancial Times, Observer, The Daily Telegraph, The 
Times e Drinks International.
Na revista da Sainsbury’s – a segunda maior ca-
deia de supermercados do país – foi também 
publicado um anúncio com a divulgação de 
um concurso para ganhar uma viagem de cinco 
dias a Portugal. O objectivo foi fazer a promo-
ção cruzada entre a cortiça, o turismo e o vinho 
– três elementos representativos de Portugal. 
Para tal bastava responder correctamente à per-
gunta “o que significa FSC?” . Os vencedores vão 
poder usufruir desta viagem em 2011. 

Após França, a campanha InterCork – Promoção Internacional 
da Cortiça – já conta com um conjunto de anúncios publicitá-
rios em vários países. Em Itália, no Reino Unido e na Alemanha, 
as mensagens da cortiça já circulam. 

Cortiça para construção 
promovida na Alemanha

Na Alemanha, no âmbito da campanha de ma-
teriais de construção e decoração, foram distri-
buídos pelos retalhistas destes produtos mate-
riais para o ponto de venda. A oferta chegou 
a 500 packs de informação, com dois posters, 
100 folhetos e autocolantes.
Em simultâneo foram, também, desenvolvidos 
anúncios sobre a cortiça como material de re-
vestimento e pavimento – apelando para as 
características inigualáveis deste produto – e 
publicados em revistas como Parkett Magazin, 
Dt. Architektenblatt, BTH Heimtext, Schöner Wo-
hnen, Petra, WohnIdee – as publicações mais 
relevantes para o trade e consumidor atentos 
a estas áreas. 

Em Itália, no Reino 
Unido e na Alemanha, as 
mensagens da cortiça já 
circulam. 

Anúncio de Itália Anúncio Alemanha
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INTERCORK

Indústrias de Base 
Florestal Portuguesas 
conquistam Xangai
A Forestry Week (Semana Florestal), realiza-
da nos passados dias 16 a 18 de Agosto no 
Pavilhão de Portugal na Expo 2010 Xangai, 
contou com um programa intensivo e que 
despertou a atenção dos cerca de 300 par-
ticipantes chineses que lá se deslocaram.
Este evento, que contou com a presen-
ça do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural, Rui Barreiro, e 
o envolvimento da Autoridade Flores-
tal Nacional (AFN) e da Associação para 
a Competitividade da Indústria Florestal 
(AIFF), proporcionou  aos representantes 
de agentes económicos, instituições e 
universidades ligados ao sector florestal, à 
arquitectura, ao design, à construção civil e 
a elementos da comunicação social chine-
sa, uma montra inovadora e de qualidade 
que são actualmente as imagens de marca 
das indústrias de base florestal nacional no 
contexto global.
Cada dia da Forestry Week foi dedicado 
a cada uma das importantes fileiras do 
sector, começando pelo Eucalipto, Pasta 
e Papel, passando pelo Pinheiro-bravo, 
Madeira e Mobiliário e culminando com o 
Sobreiro e a Cortiça.
Para além das iniciativas dos outros sec-
tores, é de realçar que a apresentação da 
APCOR recolheu grande notoriedade pela 
campanha InterCork – Promoção Interna-
cional da Cortiça, já em curso neste país, e 
que permitiu ao público presente a locali-
zação de informação especializada, dirigi-
da e esclarecida, em chinês para os diver-
sos agentes presentes.
Simultaneamente, registou-se a apresen-
tação do Grupo Amorim que promoveu a 
polivalência e sustentabilidade do recurso 

cortiça enquanto material de construção e de-
coração bem presente na construção do pavi-
lhão de Portugal nesta feira.
“A Indústria de Base Florestal Portuguesa, re-
presentada como um todo pela AIFF, viu con-
firmada o seu papel responsável, sustentável 
e competitivo em todos os segmentos apre-
sentados. Nenhum dos participantes presen-
tes ficou indiferente aos valores económicos 
apresentados, aos elevados requisitos nor-
mativos ambientais cumpridos pela indústria 
portuguesa e às preocupações de qualificação 
profissional dos operadores do sector”, refere a 
Directora Executiva da AIFF, Sara Pereira.
E que evidencia: “o sucesso desta iniciativa só 
foi possível porque de uma forma integrada, 
diversos agentes públicos, como a Secretaria 
de Estado das Florestas e Desenvolvimen-
to Rural, a AFN, o Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas, a AICEP, o Consulado 
Geral de Portugal em Xangai e a Parque Expo, 
colaboraram com o sector privado, gPS, Reno-
va, Valbopan, AIMMP, APCOR, Grupo Amorim e 
AIFF, numa clara demonstração da qualidade 
do que é ser Português.”

O mítico dia 9

As actividades no pavilhão de Xangai não fica-
ram por aqui. No dia nove de Setembro, foi a 
vez de distribuir nove rolhas aos 99 primeiros 
visitantes do pavilhão. O objectivo da iniciati-
va foi despertar o interesse dos chineses para 
este vedante natural e oferecer-lhes algo em 
que eles possam tocar. A escolha do dia nove 
de Setembro esteve relacionada com a simbo-
logia associada ao número já que é sinónimo 
de longevidade.

Cortiça e vinho 
em promoção 
conjunta na 
Alemanha
A APCOR estabeleceu um conjunto de parce-
rias com entidades alemãs no sentido de de-
senvolver actividades de promoção da cortiça. 
Destaca-se a colaboração com a Ecovin (Der 
Bundesverband Ökologischer Weinbau – Asso-
ciação de Produtores Vinho Ecológico), a VDP 
(Verband Deutscher Prädikatsweingüter e. V 
– Associação Alemã dos Vinhos de Qualidade) 
e a NABU (Naturschutzbund Deutschland – 
Associação de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade). 
Com o VDP foi possível desenvolver um even-
to na cidade de Wiesbaden, Alemanha, onde 
estiveram presentes 150 participantes e que 
foram presenteados com material informati-
vo sobre a cortiça e drop stop’s. No entanto, 
o maior evento decorreu em Berlim, nos dias 
5 e 6 de Setembro, e que contou com mais 
de três mil participantes. No primeiro dia - a 
iniciativa decorreu ao ar livre na Ilha dos Mu-
seus - os consumidores de vinho foram cha-
mados a trazer as suas rolhas para reciclagem, 
recebendo em troca um cupão para participar 
num concurso que os trará a Portugal para ex-
perienciar o mundo da cortiça. Como resulta-
do foram recolhidas rolhas capazes de encher 
um carro e mais de 400 pessoas participaram 
no concurso. Neste dia e no dia seguinte, foi, 
ainda, lançada uma petição que contou com 
170 assinaturas e foram distribuídos três mil 
folhetos com informação sobre a cortiça e as 
suas vantagens para o vinho. Paralelamente, 
foi possível apresentar a campanha InterCork 
– Promoção Internacional da Cortiça – e ofere-
cer uma moeda em cortiça que era trocada por 
um copo de prova. 
Esta parceria assegurou, ainda, a inserção de 
quatro anúncios nos catálogos e newsletter da 
VDP, informação à imprensa nos documentos 
oficiais da associação e ligações no sítio da 
VDP para o sítio www.natuerlichkork.de/ - es-
paço na Internet em alemão sobre a campa-
nha da APCOR. 
Mais no final do mês, no dia 26 de Setembro, 
a cortiça esteve presente na apresentação dos 
grandes vinhos da VDP, na Eberbach Abbay, 
que contou com mais de 600 participantes. 
Mais uma vez a cortiça marcou presença com 
um ponto de informação, onde foram distribu-
ídos folhetos e ofertas em cortiça. 

Distribuição de rolhas no dia 9 aos visitantes
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O projecto LIFE (Lighter, Integrated, Friendly and Eco-
-Efficient Aircraft Cabin) tem como objectivo investi-
gar e desenvolver novas soluções para o interior de 
aparelhos de transporte aéreo, recorrendo a “materiais 
compósitos avançados incluindo fibra de carbono e 
cortiça, revestimentos naturais como couro aeronáu-
tico e cortiça tendo por base ferramentas e métodos 
avançados de produção.” Para desenvolver este pro-
jecto foi formado um consórcio que tem como mem-
bros a Amorim Cork Composites, a Couro Azul (grupo 
Carvalhos), a SET (empresa de desenvolvimento de 
produtos ligada à Iberomoldes) e o INEGI (Instituto 
de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, ligado à 
Universidade do Porto).
O projecto tem ainda como parceiros a Almadesign 
(empresa de design ligada aos transportes) e o constru-
tor aeronáutico brasileiro Embraer, que irá ser consultora.
O investimento previsto aproxima-se dos 1,75 mi-
lhões de euros, com financiamento do QREN (Quadro 
de Referência Estratégico Nacional).
In, http://economia.publico.pt/Noticia/consorcio
-portugues-estuda-aplicacao-de-cortica-e-cou-
ro-aeronautico-no-interior-de-avioes_1446607, 
13 de Julho 2010

A moda das cápsulas de alumínio está a destruir as 
florestas e pode levar à extinção dos linces ibéricos, 
defendem os ecologistas. Os defensores do ambiente 
e os fornecedores de cortiça saem em defesa da corti-
ça afirmando que este movimento põe em risco dois 
milhões de hectares de floresta de sobro em Portugal, 
Espanha, Norte de África e Itália que são suportados 
pela gestão industrial da rolha de cortiça. 
Os ambientalistas receiam que se os produtores flo-
restais não fizeram dinheiro com a cortiça, vão substi-
tuir o sobreiro por outras árvores, levando à extinção 
do ecossistema.  
In, The Daily Telegraph, 17 de Julho 2010 e www.
telegraph.co.uk/earth/earthnews/7894641/
Screw-cap-wine-blamed-for-loss-of-forest-in-
-new-campaign-to-revive-traditional-cork.html

As lojas do Museu de Arte Moderna norte-americano 
(MoMA) vão passar a vender quase uma dezena de pro-
dutos portugueses de “design” e “vintage”, graças ao su-
cesso da mostra portuguesa “Destination Portugal”.
Na conclusão da mostra de mais de dois meses nas 
três lojas de Nova Iorque e também na de Tóquio, 
Japão, a responsável de “merchandising” da MoMA 

Design Store, Lauren Solotoff, disse que o evento 
“Foi extraordinário. A colecção de produtos foi muito 
bem recebida.” Muitos destes cerca de 100 produtos 
portugueses nunca tinham sido postos à venda nos 
Estados Unidos, e alguns materiais causaram mesmo 
surpresa nos visitantes, como é o caso da cortiça usa-
da no fabrico de malas ou guarda-chuvas. A responsá-
vel do MoMA não divulga os números de venda, mas 
assegura que foram dos melhores alcançados nas di-
versas promoções do género. 
In, http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Cultura/Interi-
-or.aspx?content_id=1625986, 24 de Julho 2010

McLaren Vale Winery Wirra Wirra criou uma escultura 
gigante com rolhas de cortiça recicladas no segui-
mento da campanha que lançaram “Call for Corks” 
(Chamar pelas rolhas). A escultura é uma garrafa gi-
gante do vinho Church Block. 
In, Winestate, Julho/Agosto 2010

O primeiro copinho para bebida alcoólica, conhecido 
por “shot”, concebido em cortiça foi criado pela marca 
portuguesa Pelcor e o grupo Amorim e foi apresenta-
do no Manta Beach Clube, no evento “Cork Your Style”. 
A casca do sobreiro produzida em São Brás de Al-
portel vai também vestir com um novo padrão de 
pele de cortiça Maya, a relações públicas do clube 
de praia.
In, www.regiao-sul.pt/noticia php?refnoticia=108 
070, 12 de Agosto 2010

MEDIA

Recortes de Imprensa[ ]

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque 
nos media nacionais. Temas como o programa InterCork, dados 
económicos de empresas, a abertura de novas fábricas e no-
vos produtos são alguns dos temas abordados nos principais 
jornais nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais 
fontes de informação sobre a cortiça.

No terceiro trimestre de 2010, o sector da 

cortiça manteve presença assídua nos jornais 

nacionais. Neste período foram publicadas 110 

notícias na imprensa nacional, registando uma 

média de 1,2 notícias por dia. O mês de Julho 

foi o que mais se destacou, alcançando 42 no-

tícias (gráfico1).

Relativamente às publicações onde a cortiça 

teve maior presença, o grande destaque vai 

para o Jornal de Negócios que dedicou 12 

notícias ao sector, seguido pelo Público, com 

nove artigos, e pelo Diário de Notícias, com 

sete peças. O Terras da Feira volta a assumir a 

liderança dos regionais tendo publicado seis 

notícias. De destacar, ainda, a categoria “ou-

tros nacionais” com 17 notícias publicadas dos 

quais se destaca a Vida Económica, com qua-

tro notícias, e a categoria “revistas” que neste 

trimestre também se interessou bastante pelo 

sector, tendo publicado 22 notícias (gráfico 2).

Os temas que mereceram maior notoriedade 

por parte da imprensa portuguesa estão rela-

cionados com os novos produtos que vão sur-

gindo no mercado, com 23 por cento do total, 

seguido pelos projectos APCOR e os dados 

económicos sobre as empresas (13 por cento, 

respectivamente) (gráfico 3). 

As notícias publicadas durante o terceiro tri-

mestre deste ano tiveram como principal fonte 

de informação as empresas de cortiça (37 por 

cento) e a APCOR com 21 por cento (gráfico 4). 

Cortiça nos media portugueses
MEDIA
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Notícias por publicação  
3º Trimestre de 2010

1 2 Notícias por Publicação 
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Fonte: APCOR 
Ano: 2010
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Cork & Co. No Bairro Alto esta loja concentra o me-
lhor da criatividade portuguesa aplicada a objectos 
em cortiça: móveis, acessórios, joalharia, … A cortiça 
tornou-se a matriz óbvia a todos os objectos presen-
tes na loja, do mobiliário e complementos, às malas, 
joalharia e acessórios. Ao nível do mobiliário predo-
minam a marca Corquedesign e dos acessórios a loja 
está a apostar numa linha exclusiva, com designers 
próprios. 
In, Casa Claudia, 01de Setembro 2010

Tony Miranda, 62 anos (dos quais, 25 passados nas 
melhores casas de alta costura de Paris) participou na 
Magic, a maior feira de vestuário do mundo, com dois 
objectivos bem concretos: apresentar uma colecção 
confeccionada com um tecido feito à base de cortiça 
e conquistar aos italianos da Brioni uma fatia do mer-
cado de fatos de alta gama.
Com a colecção de cortiça (que, garante, tem o mes-
mo cair que o tecido normal), alimenta a secreta es-
perança de conseguir um segundo e novo momento 
marcante na moda mundial, depois de, nos seus anos 
de glória em Paris, ter sido o primeiro a pôr as mulhe-
res a vestirem smoking. 
In, http://dn.sapo.pt/gente/interior.aspx?content 
_id=1640744, 14 Agosto 2010

“Put a cork in it: the environmental cost of the screw 
cap.” “Escolha a cortiça: os custos ambientais de uma 
cápsula de alumínio.” É este título que Lucy Siegle dá 

ao seu artigo no The Observer e que ocupa seis pági-
nas, num dos maiores jornais do Reino Unido. 
Para além de descrever o processo de descortiça-
mento que presenciou num Herdade do Alentejo, a 
jornalista cita o estudo da WWF onde se refere a im-
portância da cortiça para as regiões do mediterrâneo, 
quer ao nível da protecção da flora e fauna, quer das 
populações que nelas residem.  
No artigo é abordada a questão do TCA e os esforços 
que a indústria de cortiça tem realizado nos últimos 
tempos no combate a este composto químico, quer 
ao nível da cozedura, quer nos laboratórios. Refere-se, 
ainda, que este trabalho já teve os seus resultados, 
uma vez que o enólogo Christopher Butzke, que an-
teriormente não era muito favorável à cortiça, afirmou 
que a cortiça atingiu uma performance de 99 por cen-
to e que o TCA já não é um problema para os produto-
res de vinho e consumidores. 
In, The Observer, 22 de Agosto 2010

Num inquérito conduzido por um Pub e restaurante 
inglês junto de três mil dos seus clientes, afirma-se 
que um em cada 20 britânicos reclamou um vinho 
que bebeu por estar contaminado com TCA. A ques-
tão é que os vinhos que reclamaram estavam veda-
dos com cápsulas de alumínio, mas os consumidores 
continuam a dizer que está “corked” (“gosto a rolha”).
In, www.dailymail.co.uk/news/article-1309927/
Wine-buffs-Were-like-wine-buffoons-mistakes-
-trying-look-like-connoisseur.html

MEDIA

”No screwcaps.” “Não às cápsulas de alumínio.” É o 
título de um vídeo produzido por Tony Romano, o 
proprietário de um restaurante italiano, nas Ilhas Vir-
gens, que lança um protesto ao uso dos vedantes de 
alumínio. 
Com a direcção de fotografia de Erik Miles, no vídeo 
Tony lamenta a diminuição do uso das rolhas de cor-
tiça nas garrafas de vinho e lança uma exposição para 
chamar a atenção da história da indústria da cortiça e 
as consequências na substituição da rolha no vinho e 
champanhe por outros vedantes.  
In, http://vimeo.com/7460827

A Gala Empresarial Invest 2010 atribuiu dois pré-
mios a duas empresas de cortiça. Pelcor, o prémio 
Desafio, e Amorim & Irmãos ficou no ranking das 
“Dez Maiores Empresas da Região Centro 2010”. 
No total, foram distinguidas 25 empresas na Gala. 
Perante mais de duas centenas e meia de pessoas 
entre empresários, gestores e decisores foram cha-
madas ao palco do Casino Figueira as 10 Melhores 
Grandes Empresas do Centro e as 15 Melhores PME. 
Este conjunto de empresas, apuradas pelo ranking 
Invest é uma distinção que contabiliza três itens: o 
cash-flow, o crescimento de resultados e a criação 
de emprego.  
In, Invest, 01 Junho 2010

Ex
pr

es
so So

l

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:

Notícias por Tema
3º Trimestre de 2010

3

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado / Floresta
· Produtos cortiça
· Novas Fábricas
· Dados Económicos sobres Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

2%
13%

23%
7%

3%

5%

23%

7%

13%

4%

· APCOR
· Empresas de cortiça
· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros

Fonte de Informação
3º Trimestre de 20010

4

3%

37%

25%

14%

21%
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Caves americanas 
usam mais rolhas 
de cortiça 

NOTÍCIAS

O estudo demonstrou que das 100 marcas 
de vinho de topo, o número de marcas a uti-
lizar rolhas de cortiça aumentou 7,5 por cento 
nos últimos cinco meses, representando 72 
marcas. Segundo o estudo, durante o mesmo 
período, as marcas vedadas com rolhas de cor-
tiça verificaram um aumento anual das vendas 
na ordem dos 10,2 por cento, comparado com 
um aumento de apenas 3,7 por cento dos vi-

nhos vedados com outro tipo de vedante. 
O director executivo do CQC, Peter Weber, afir-
mou, em comunicado de imprensa, que “esta-
mos muito contentes pelo facto de assistirmos 
a um aumento do número de marcas de vinho 
a abraçar a cortiça, associado ao facto de que 
muitas caves reconhecem a preferência do 
consumidor pela rolha de cortiça.” Afirma, ain-
da, que “há muitas caves que estão a regressar 

à rolha de cortiça como uma forma de pro-
mover as suas credenciais ambientais.” Factos 
como a reciclagem, a reutilização da cortiça, 
a preservação do montado de sobro e da sua 
biodiversidade nas florestas do Mediterrâneo, 
associados às questões das emissões de ga-
ses com efeito estufa (as cápsulas de alumínio 
produzem 24 vezes mais do que as rolhas de 
cortiça e os vedantes de plástico emitem 10 
vezes mais CO2 do que a cortiça) são factores 
fundamentais destas decisões. 
A metodologia do estudo do CQC centrou-se 
nas 100 melhores marcas de vinho com preços 
acima dos seis dólares (4,5 euros) a garrafa de 
750 ml e limitou-se às vendas nos supermerca-
dos, não incluindo as pequenas lojas de vinho.
Estes dados surgem como uma actualização do 
estudo concluído em Fevereiro do corrente ano 
(e realizado durante 52 semanas), onde se con-
cluiu que as marcas vedadas com cortiça mostra-
ram um aumento de vendas de 11,2 por cento, 
enquanto que os vinhos vedados com alterna-
tivos diminuíram 1,3 por cento. Outro dado re-
levante desse estudo foi que a cortiça acrescen-
tava valor aos vinhos que a seleccionam como 
opção, sendo que podem ser vendidos por mais 
1,68 dólares (cerca de 1,30 euros) do que os vi-
nhos vedados com outros vedantes. 

“As caves americanas de topo estão a aumentar o seu uso de rolhas de 
cortiça, com as marcas que utilizam este vedante a demonstrar um au-
mento nas vendas.” Esta é a principal conclusão de um estudo desen-
volvido pela empresa A.C.Nielsen e divulgado pelo Cork Quality Council 
(CQC) – Associação da Cortiça nos EUA.
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Cortiça usada em discoteca  
de Amesterdão

Cortiça promovida 
na Escandinávia

NOTÍCIAS

A cortiça portuguesa esteve presente em vá-
rias feiras e eventos na Suécia e Dinamarca. Na 
Suécia, a cortiça esteve presente em Estocol-
mo na feira Formex, que decorreu de 12 a 15 
de Agosto, tendo sido publicado, também um 
anúncio no jornal DN Bostad.
Já na Dinamarca, os produtos estiveram re-

presentados na feira Formland Trade Fair  que 
teve lugar de 20 a 23 de Agosto de 2010. Em 
ambos os eventos foram distribuídos folhetos 
e posters para a promoção e informação desta 
matéria-prima. Os produtos em exposição têm 
a chancela de ArteLusa, uma marca da empre-
sa associada da APCOR, Italtempo. 

A cortiça foi usada para revestir as paredes da 
discoteca “Jimmy Woo” que reabriu, recente-
mente em Amesterdão, Holanda. A discoteca 
foi completamente redecorada de acordo com 
o design criativo de Casper Reinders, dono do 
espaço. Foi ele quem escolheu utilizar a cortiça 
para as paredes do “Jimmy’s”.
A combinação dos sofás em camurça com mo-
bília antiga dá ao espaço um look desafiante.
Por sua vez Eric Kuster, designer de interiores 
holandês, defende a utilização da cortiça em 
ambientes de interior. Facto que o levou a 
integrar a cortiça na sua nova colecção. Para 

o design “com a cortiça é possível criar uma 
imagem que respira luxo, sem comprometer 
as qualidades robustas e naturais do produto.” 
E complementa: “a cortiça iguala o nosso am-
biente; fica bem com madeira e é excelente 
para combinar com, por exemplo, cetim e cro-
mado.” “O contraste entre os materiais é sexy e 
robusto”afirma.
A cortiça pode ser usada em ambientes fami-
liares, escritórios, em lojas ou outros edifícios 
comerciais. Os pavimentos e revestimentos 
em cortiça estão disponíveis em várias varie-
dades e tamanhos. Pode misturar e combinar 

a cortiça com outros materiais como o bronze, 
a madeira, a camurça e cromado para um in-
terior mais robusto, como fizeram Eric Kuster 
e Casper Reinders. Jogue com a luz e decore 
com flores para um efeito mais natural. 

Pode obter mais informações 
no sítio holandês criado pela 
APCOR em www.kurkinhuis.nl 
e no sítio do designer www.
erickuster.com

NOTÍCIAS

Produtos Arte Lusa em exposição na Escandinávia  
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NOTÍCIAS

A descoberta deu-se num naufrágio no Mar 
Báltico que, segundo o instrutor de mergulho, 
Christian Ekstrom, deveria ter como destino 
a Rússia e transportava garrafas de 1780. A 
nacionalidade do navio ainda não foi identifi-
cada.  Christian Ekstrom explicou à The Asso-
ciated Press que “trouxemos uma garrafa para 

Descoberto o 
champanhe mais 
antigo e vedado com 
rolha de cortiça 

tentar perceber de que ano era o carregamen-
to, mas não sabíamos que era champanhe, 
pensamos que fosse vinho ou outra coisa.” 
Mas os mergulhadores ficaram surpreendidos 
quando abriram a garrafa e ouviram o ‘pop’ 
da rolha de cortiça e viram as borbulhas do 
champanhe de uma garrafa que esteve a mais 

de 60 metros de profundidade. Ekstrom  afir-
mou ainda que o champanhe estava “fantás-
tico. Muito doce e com um aroma a tabaco e 
a madeira.”  Os mergulhadores descobriram o 
navio  perto das Ilhas Aland, entre a Suécia e a 
Finlândia, e acredita-se que cerca de 30 garra-
fas, ainda, estão no convés do navio.

Mergulhadores descobriram aquele que consideram ser o 
champanhe mais antigo do mundo e ainda em condições de 
ser bebido.
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NOTÍCIAS

Renault 4L com 
interiores em cortiça
Lino Ferreira é fã das viaturas Renault 4L. 
Pensou converter a sua primeira compra 
num carro descapotável, mas depois aca-
bou por vender a viatura. O mesmo já não 
aconteceu com a segunda. Adquiriu-a por 
600,00€ “um valor muito em conta já que 
o carro estava em bom estado ao nível do 
motor e de interiores” conta Lino Ferreira, 
mas depois investiu três mil euros para 
concertar a chaparia e dar corpo a uma 
ideia “estofar o carro em cortiça”. “Não pre-
cisava de ter gasto tanto dinheiro porque 
os interiores em napa bege estavam bons, 
mas tive esta ideia e empenhei-me para fa-
zer algo diferente”, refere.

E continua: “a cortiça é um material fantástico. 
No Verão o carro pode ficar ao sol que quando 
nos sentamos os assentos não queimam e de In-
verno os estofos não ficam frios como a napa. É 
confortável em qualquer altura do ano.”
Foram necessários 18 m2 de tecido para estofar 
todo o carro e um trabalho de restauro que du-
rou mais ou menos um ano. “É preciso destacar 
que este trabalho foi feito por um profissional, 
com a minha ajuda e de familiares, e por isso o 
resultado é assinalável”, regista Lino Ferreira.
A viatura é reconhecida pelo 4Club de Portugal 
– associação que assegura a genuinidade dos 
carros 4L – e já participou em várias exposições 
e eventos de automóveis antigos. 

Renault 4L reformulada por Lino Ferreira

Primeiro cd com 
capa em cortiça 
já nas lojas

O grupo trabalhou durante dois anos no pro-
jecto - um ano de composição, outro ano de 
gravação/produção - e foi já no decorrer do 
terceiro ano que a obra chegou às lojas.
“Criamos um projecto para grandes palcos 
tendo o cuidado de analisar com grandes pro-
fissionais toda a envolvência acústica do ál-
bum para que chegue, de forma harmoniosa, 
a todos que o comprarem, independentemen-
te da idade ou nacionalidade”, refere Zé Tó, o 
mentor do projecto. 
A ideia do álbum em cortiça, também deste 
elemento, foi agarrada pela empresa Valdemar 
Sá – que tem apoiado todo o projecto - e pelo 
JPS Grupo que começam a dar forma à ideia. 
“Assim reforçamos a grandeza da cortiça e a 
excelência das características únicas que pos-
sui, num ano que é dedicado à Biodiversidade. 
Nasce assim, em Portugal, o álbum mais eco-
lógico do mundo, feito com matéria 100 por 
cento portuguesa: A Nossa Música e a Cortiça”, 
refere Zé Tó. 
Até à data realizaram já quatro espectáculos, 
onde a música se alia à animação em palco. 
Palco este que também é de cortiça e é, se-
gundo a banda, único no mundo. 

No dia 22 de Outubro de 2010, na 
FNAC do Norte Shopping, o grupo de 
Santa Maria da Feira, Joana Andrade 
& os Dagma, realizaram um concerto 
para o lançamento do seu cd “Será 
que será” com a capa em cortiça.

Capa do CD Joana Andrade & os Dagma
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OPINIÃO

Última geração 
tecnológica 
na escolha 
de rolhas de 
cortiça
A utilização de tecnologia de última geração 
permitiu à Azevedos Industria desenvolver um 
equipamento ímpar na escolha electrónica de 
rolhas de cortiça (de qualquer tipo e forma). A 
nova solução, agora disponível no mercado, 
conjuga a precisão da imagem de alta resolu-
ção a cores, com a tecnologia Laser e a ilumina-
ção estereoscópica na detecção e análise tridi-
mensional de todos os tipos de defeitos. 
O avanço relativo aos processos tradicional-
mente empregues é ímpar: a escolha é signi-
ficativamente mais uniforme e homogénea 
não acontecendo por isso a habitual dispersão 
nos processos de escolha existentes. Por outro 
lado, devido ao tipo de iluminação empregue 
e nomeadamente devido ao tipo de câmaras 
de aquisição de imagem (digitais e a cores) a 
escolha é independente da posição de entrada 
da rolha. A utilização de um Laser permite igual-
mente considerar na escolha, características 
críticas ao nível das dimensões e profundidades 
dos defeitos, conseguindo-se um processa-
mento 3D da superfície da rolha. Para além do 
tipo de defeitos geralmente considerados na 
escolha electrónica, esta nova geração de má-
quinas permite detectar e separar novos tipos 
de defeitos, nomeadamente a ‘mancha amarela’.

Ao nível da interacção com o utilizador foram 
feitos também grandes avanços. Um grande 
ecrã a cores permite que o utilizador aceda a 
toda a informação relevante e possa visualizar 
com grande qualidade a imagem 3D de toda 
a superfície da rolha. O software desenvolvido 
permite que no mesmo equipamento possam 
ser inspeccionados diferentes tipos de rolha: 
natural, técnica e de champanhe. Para além da 
inspecção da qualidade de superfície esta nova 
geração de máquinas mede, também, com 
grande precisão diversos parâmetros dimensio-
nais e de forma, nomeadamente, qualidade do 
‘chanfre’, topejamento, etc.
Ao nível da programação a nova solução é tam-
bém uma surpresa. O operador pode escolher 
entre seis tipos ou modos de programação (au-
tomático, pontuação, penalização, padrões, etc). 
O resultado é surpreendente: a aprendizagem é 
mínima e os resultados são de grande eficácia. 
Além disso, para além da programação da escolha 
a efectuar o equipamento assegura toda a gestão 
da produção inerente ao processo de escolha.
A tecnologia empregue combina as potenciali-
dades dos computadores industriais de última 
geração com a robustez dos autómatos indus-
triais. Para além da facilidade de operação, esta 

nova solução implementa também novas fun-
cionalidades ao nível da manutenção remota 
do equipamento: é possível interagir totalmen-
te com o equipamento e de forma remota.
Em resumo, são as seguintes as principais carac-
terísticas da nova solução de escolha de rolhas 
de cortiça: aquisição e processamento de ima-
gem a cores (câmaras digitais de alta resolução); 
sensor Laser para detecção de defeitos críticos 
e processamento tridimensional; sistema de 
iluminação inovador: iluminação estereoscó-
pica sincronizada com a aquisição de imagem; 
escolha fina de classes com grande precisão e 
simultaneamente separação inteligente de de-
feitos críticos (devido ao seu elevado número 
de saídas, a máquina pode funcionar ao mesmo 
tempo como equipamento de pré-selecção e 
de selecção); detecção e separação de ‘repasses’, 
‘caleiras’, ‘mancha amarela’, ‘bicho’, ‘lenha’, ‘verde’, 
‘mancha azul’ e ‘ano seco’; equipamento total-
mente auto-ajustável (velocidades de alimen-
tação, dimensões, etc); diferentes modos de 
programação; e total de 10 saídas totalmente 
configuráveis (possibilidade de expansão).

Colaboração Azevedos Indústria, Máquinas e 
Equipamentos Industriais, S.A.

Nova máquina para 
escolha de rolhas
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ASSOCIADOS

“A busca de novos mercados 
fez crescer a empresa”

Carlos Alberto Lima, gerente

SUPRA produz um 
conjunto variado de 
produtos na área da 

cortiça para construção
 

Empresa conta com 26 
colaboradores

A SUPRA – Sociedade Unida de Produtos 
Aglomerados, Lda, foi fundada em 1986, por 
impulso de José D’Almeida Lima. O estabele-
cimento fabril localizou-se, desde sempre, no 
espaço de hoje, na rua do Parque Industrial, 
em Argoncilhe. No seu nascimento eram 12 os 
trabalhadores da empresa, mas, actualmente, 
este número cresceu para vinte e seis colabo-
radores. 
No inicio da sua actividade, a empresa come-
çou por produzir aglomerados de cortiça de 

baixa e média densidade, essencialmente para 
a produção de quadros de aviso e “kitchenwa-
re” (objectos para a cozinha).  “A busca de no-
vos mercados e de novas áreas de negócio 
iniciou-se logo nos últimos anos da década 
de oitenta. Paralelamente, foi sendo expandida 
a capacidade industrial, com a criação de um 
sector de granulação, secção de acabamentos e 
embalagem. Foi também estabelecido uma “task 
force” de desenvolvimento e inovação”, explicar 
Carlos Alberto Lima, gerente da SUPRA.

Hoje,  a empresa conta com um leque alargado 
de produtos, todos centrados na granulação 
e  aglomeração de cortiça, que incluem pavi-
mentos e revestimentos murais, aglomerados 
para diversas finalidades e “giftware” (objectos 
de decoração e escritório).

Aposta em projectos de 
promoção conjuntos

Para a SUPRA, “uma das principais vantagens 
em ser associada da APCOR tem que ver com 
a possibilidade de participação em projectos 
que não poderiam ser levadas a cabo a não ser 
enquanto parte integrante de um organismo 
sectorial, como por exemplo o projecto de 
promoção dos materiais de construção e de-
coração”, refere o empresário.
Para além disto aponta outras áreas de rele-
vo “prestação de informação alargada, sobre 
diversas áreas de interesse para o giro da em-
presa.”
A SUPRA deixa, ainda, um conjunto de suges-
tões à APCOR: “em articulação com outros or-
ganismos ligados ao sector (centro de forma-
ção, centro tecnológico), deveria ser reforçada 
a prestação de informação técnica  genérica 
sobre os aglomerados de cortiça, suas vanta-
gens e utilizações, aos futuros decisores sobre 
a sua utilização (universidades  - cursos de en-
genharia, arquitectura).” A empresa vê, ainda, 
“a necessidade imperiosa de serem alterados 
os Contratos Colectivos de Trabalho do sector, 
que se alicerçam em soluções normativas que 
já não estão em vigor e não desenvolvem as 
soluções que o actual Código do Trabalho per-
mite (por exemplo, o “banco de horas”).”
De um ponto de vista sectorial “será funda-
mental que seja facilitado o acesso ao finan-
ciamento bancário e sejam implementadas 
soluções de seguro de crédito, no que respeita 
às exportações”, afirma Carlos Albero Lima. Na 
sua opinião “seria, também, desejável a revita-
lização de estruturas técnicas de apoio de pro-
ximidade, já que quase  todas as certificações 
de produtos (por exemplo para a classificação 
do produto em termos de resistência ao fogo 
ou atribuição de marca CE) têm, no presente 
momento, de serem efectuadas ou em Lisboa 
ou no estrangeiro.” 
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PROGRAMAS 

Programa Principais actividades em curso Próximas actividades

Programa 
APCOR / ONS 
(Proj.8227)

• Definição do plano de actividades ONS para 2010 e 2011;
• Realização das reuniões das subcomissões.

•  Acompanhamento do programa da CT16 
com os Coordenadores das subcomissões;

•   Preparação do Plenário do CEN TC 88;
•   Preparação das reuniões de trabalho da 

ISO TC 87.

Programa 
Cork2010 
(Proj.5234)

•  Preparação da principal actividade do projecto – Congresso Internacional da Cortiça, realizado com a 
colaboração da CELiège.

•  Continuação do desenvolvimento da 
actividade.

Programa 
Formação PME

•  Continuação da Implementação das Acções identificadas no Diagnóstico Inicial, incluindo os diversos 
Cursos de Formação Profissional para os trabalhadores das empresas aderentes.

•  Continuação das actividades desenvolvidas 
no trimestre anterior;

•  Elaboração do Diagnóstico Final.

Programa 
Intercork – 
Promoção 
Internacional 
da Cortiça

•  Reino Unido: presença na Garden party to make a Difference – evento nos jardins reais;
•  EUA: camião para promover a cortiça nas ruas da América do Norte e lançamento do sítio www.

realcorkfloors.com;
•  França: preparação do evento Vendages de Montmartre;
•  Itália: lançamento da campanha de publicidade, lançamento do sítio www.ilsughero.org e preparação da 

presença no evento Slow Food;
•  Alemanha: presença em três eventos com o VDP (Associação Alemã dos Vinhos de Qualidade);
•  Alemanha: lançamento do sítio www.schoener-leben-mit-kork.de e primeiros contactos com os retalhistas;
•  BENELUX: envio de comunicados para imprensa sobre cortiça e design;
•  Rússia: lançamento da campanha e do sítio www.corkhome.ru;
•  Japão: lançamento do sítio www.naturalcork.jp;
•  China: potenciação do pavilhão de Portugal na ExpoXangai e envio de primeiras newsletters;
•  UAE: preparação da participação no evento The Big 5 - International Building & Construction Show;
•  Visitas de jornalistas à fileira;
•  Desenvolvimento de suportes de informação e promoção, fotografias e novo site da APCOR.

•  Continuação do desenvolvimento das 
actividades.
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Il sughero e il vino hanno un legame secolare e la storia di uno non 
può essere narrata senza fare riferimento all’altro. Il tappo di sughero 
possiede qualità ineguagliabili che finora l’ingegno non è riuscito ad 
imitare o superare. Preserva la tradizione, la qualità del vino e i dolci 
sapori di momenti trascorsi nella condivisione di una buona bottiglia 
di vino. Il tappo di sughero protegge il gusto, lo charme e la natura.

Protegge   
il gusto

il sughero

si prende
cura dellecosebuone.

ilsughero.org facebook - lo sto col Sughero

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale


