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Selo em cortiça lançado pelos CTT
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CIC III lançada na
Alemanha
A APCOR lançou a terceira fase da
Campanha Internacional da Cortiça
na Alemanha, com uma conferência de imprensa que se realizou no
Kurhaus, em Wiesbaden e que contou com a presença de mais de vinte jornalistas dos mais importantes
meios de comunicação alemães.
Estão previstas acções de Relações
Públicas, como participação em feiras, e acções de promoção directas
em supermercados.
Pag 9

Presidente da
autarquia da Feira
apresenta projectos
para a cortiça

Mais de 150
pessoas reunidas
no jantar de Natal
da APCOR

Alfredo Henriques, em entrevista
ao Notícias APCOR, fala dos projectos que a câmara municipal está
a desenvolver em prol de um sector que estará sempre associado à
região. Alguns exemplos: o Parque
Empresarial da Cortiça, o núcleo
expositivo sobre a indústria de cortiça no Museu Convento dos Lóios e
as campanhas de recolha de rolhas
de cortiça nas escolas.
Pág. 6 e 7

Mais de 150 associados, representantes de entidades públicas e privadas, reuniram-se, mais uma vez,
num jantar de confraternização
para celebrar a época natalícia. Ficam ilustrados alguns dos momentos deste encontro.
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APCOR assume
normalização na
indústria de cortiça

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

VINISUD

18 a 20 de
Fevereiro de

França

www.vinisud.com

PROWEIN

16 a 18 de
Março

Alemanha

www.prowein.de

VINARIA

26 a 29 de
Março

Bulgária

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

VIN AUSTRIA

30 de Março
a 02 de Abril

Austria

www.vinaustria.at/en/index.
html

VINITALY

02 a 07 de
Abril

Itália

www.vinitaly.com

LIWTF

20 a 22 de
Maio

Inglaterra

www.londonwinefair.com

Feiras de materiais
de construção
Feira

Data

Local

Web-site

BATIR

08 a 17 de
Março de
2008

França

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

MOSBUILD

01 a 04 de
Abril de 2008

Rússia

www.mosbuild.com/eng/

COVERINGS

29 de Abril a
02 de Maio

Estados
Unidos da
América

www.coverings.com

BAUMA

23 a 29 de
Abril

Alemanha

www.bauma.de/de/Home

“I

Português da Qualidade - IPQ) e elaborou um
resumo sobre o ponto de
situação da normalização
na área da cortiça”. Por
fim, e para dar o testemunho empresarial esteve
presente Paulo Rocha, da
GRANORTE (Vogal da
CT16 / SC5), e Leal Ferreira, da Álvaro Coelho & Irmãos, S.A. (Vogal da CT16
/ SC2).
De realçar que o seminário contou com a inscrição de 35 pessoas e teve
a presença efectiva de 80
por cento dos inscritos.
Os participantes foram
convidados a integrar as
subcomissões
técnicas
de normalização, tendo
sido para o efeito entregue uma ficha de inscrição de vogal. As subcomissões técnicas criadas
dividem-se em sete e são:
matéria-prima,
rolhas,
granulados, produtos de
isolamento, revestimen-

tos de pisos, decorativos e
aglomerados compostos.
Os membros da indústria
que integraram estes grupo deverão, por um lado,
participar activamente na
remodelação e criação de
normas a apresentar ao
Instituto Português da
Qualidade (IPQ) - defendendo activamente os interesses da indústria - e,
por outro lado, poderão
receber os originais das
normas quando estas forem publicadas.
A APCOR fechou o processo até ao final do ano,
sendo que agora está a
trabalhar na definição das
equipas, na marcação de
reuniões com cada subcomissão no sentido de avaliar o estado das normas
e planear os próximos
passos.
Para obter mais informações sobre a normalização
pode contactar os serviços
da APCOR.

I&D no montado de sobro
e na cortiça

DE & D no
montado
de
sobro e na cortiça: descobertas e novas
soluções” é o título do seminário que decorreu de
17 a 18 de Outubro, no Auditório do Fórum Cultural
de Alcochete. O encontro,
organizado pela União da
Floresta
Mediterrânica
(UNAC), teve como objectivo divulgar os resultados obtidos em diferentes
projectos de Investigação,
Desenvolvimento Experimental & Demonstração
(IDE & D) sobre o Monta-
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“N

ormalização na Indústria da
Cortiça” foi o título do seminário que decorreu na
APCOR a 19 de Outubro
e que surgiu na sequência de esta entidade se ter
assumido como o Organismo de Normalização
Sectorial (ONS) no sector
da cortiça.
Neste evento estiveram
presentes Miguel Elena (Presidente da ISO
TC/87), que apresentou
“A importância da Normalização para a cortiça
a nível internacional e a
perspectiva para o futuro ligação a outros projectos
de normalização”. De seguida, Ermelinda Barros
(Secretária da ISO TC/87
- IPQ) expôs o tema “Normalização - fluxo de trabalho desde a concepção
(papel dos vogais e ONS)
até à publicação das normas (papel do Instituto

do de Sobro e Cortiça.
Nos últimos anos foram
desenvolvidos vários projectos de IDE & D sobre
o Montado de Sobro/
Cortiça, os quais permitiram obter um conjunto
diversificado e extenso de
resultados. Apesar de todos estes projectos terem
tido acções de divulgação
específicas, considerou-se
importante apresentar os
resultados obtidos de uma
forma integrada e orientada para os utilizadores,
possibilitando, também,
de forma complementar,

uma reflexão e análise conjunta aos diversos agentes
da Fileira da Cortiça.
Durante dois dias, os
principais investigadores
portugueses na área do
Montado de Sobro/Cortiça apresentaram os resultados obtidos em áreas tão
distintas como a Gestão
dos Montados de Sobro,
Vitalidade dos Montados, Montado enquanto
Sistema Multifuncional
e Qualidade da Cortiça,
possibilitando a realização de um balanço actual
sobre o estado do conhe-

cimento nestas temáticas.
Foram apresentados os
resultados de mais de 15
projectos de investigação
que foram desenvolvidos
nestas áreas.
Neste seminário foi, também, apresentada a Agenda Estratégica de Investigação Nacional para o
Sector Florestal, especificamente para as cadeias
de valor Floresta e Cortiça, processo que está em
fase de conclusão no âmbito dos trabalhos do European Strategic Research
Agenda for Forestry, uma

iniciativa da Forestry Technology Platform.
A UNAC apresentou, também, as principais carências de conhecimentos
científicos para o montado de sobro, argumentado
a necessidade imperiosa
de, no curto prazo, se obterem respostas concretas
para estas debilidades.
Mais informações sobre
estas temáticas podem ser
obtidas junto da UNAC.
No site da associação em
www.unac.pt pode inclusive fazer o download das
apresentações.
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Centro Novas
Oportunidades do
Cincork certificou
540 adultos
O
Novas

para a formação de adul-

Presidente da Apcor, An-

Oportunida-

tos e uma oferta de for-

tónio Amorim.

Centro

des do Centro

mação profissionalizante

Entretanto, o Cincork ini-

de Formação Profissional

dirigida a todos aqueles

ciou o processo de RVCC

da Indústria de Cortiça

que pretendem melhorar

– Secundário, em Novem-

(Cincork) certificou 540

as suas qualificações esco-

bro de 2007, apresentan-

adultos no âmbito do pro-

lares e profissionais.

do neste momento cerca

cesso de Reconhecimento,

Foi neste contexto que

de 1100 adultos inscritos,

Validação e Certificação

o Secretário de Estado

perspectivando-se atribuir

de Competências (RVCC),

do Emprego e Formação

as primeiras certificações

provenientes de um uni-

Profissional,

Fernan-

em Junho de 2008. À se-

verso de cerca de 3000

do Medina, em visita ao

melhança do processo de

inscritos, desde o início

Cincork, salientou que

RVCC – Básico, também

do seu funcionamento em

“o objectivo é precisa-

aqui temos vindo a assistir

Setembro de 2006 e até ao

mente integrar o esforço

a um elevado comprome-

final do ano 2007.

da qualificação escolar e

timento dos adultos e das

Com efeito, o processo de

profissional com a mo-

empresas com o Centro.

RVCC teve um impacte na

dernização da formação

Neste

actividade formativa no

profissional”.

merece relevar o esforço

ano 2007 de 63 por cento,

Efectivamente, os resul-

que as empresas e outras

o que corresponde a cerca

tados alcançados devem-

organizações públicas e

de 1700 adultos, valor este

se a um elevado grau de

privadas têm vindo a de-

que representa um factor

satisfação dos adultos, a

senvolver com o Cincork,

crítico de sucesso na es-

um elevado grau de envol-

para que este processo de-

tratégia do Centro. Nes-

vimento das empresas e

corra com rigor e qualida-

te quadro, e procurando

a uma equipa fortemente

de, o que faz da satisfação

colmatar as competências

motivada e empenhada.

do adulto o ponto de refe-

em falta, 70 por cento dos

Na verdade, é opinião

rência central.

adultos que frequentaram

alargada do sector corti-

Tendo em conta o cená-

o processo foram enca-

ceiro que “uma parte sig-

rio traçado, é opinião da

minhados para diferentes

nificativa dos activos que

Apcor que “o balanço da

soluções formativas, pri-

concluíram o processo de

actividade formativa e do

mordialmente na área das

RVCC revelam uma maior

processo de RVCC levado

Tecnologias da Informa-

abertura ao conhecimento

a cabo pelo Cincork é bas-

ção e Comunicação.

e uma maior disponibili-

tante positivo, evidencia-

Assim, é nosso entendi-

dade para aprender, a par

do nos resultados alcan-

mento que o processo de

de uma maior auto-esti-

çados e na relação com a

RVCC, corporizado na Ini-

ma e auto-confiança que

envolvente.”

ciativa Novas Oportunida-

marcam

des, tem vindo a constituir

o ambiente de trabalho”,

Silvério Cordeiro

uma “porta de entrada”

salientou recentemente o

Director do Cincork

enquadramento,

APCOR
continua a
liderar a
promoção do
sector
O sector da cortiça continua a enfrentar desafios
colocados pelos mercados e pelos seus clientes.
Para fazer face a estes desafios, a APCOR continua
empenhada no desenvolvimento da sua missão promover e valorizar a cortiça enquanto matériaprima de excelência e os seus produtos, através da
criação das condições necessárias ao desenvolvimento dos seus associados. Assim, é possível destacar a Campanha Internacional da Cortiça (CIC)
em execução na França e na Alemanha, o projecto
da Fileira dos Materiais de Construção (FMC), o
encerramento do projecto CorkAcção, a concretização de passos fundamentais para a construção
do Parque Empresarial da Cortiça como as vias de
acesso, a concepção do projecto de arquitectura e
o estudo de impacto ambiental, o programa Pos C
e a criação de uma área restrita para associados da
APCOR na internet, a certificação da associação e a
sua integração na Associação para a Gestão Florestal Responsável, também designada por FSC (Forest Stewardship Council).
Em 2008, a APCOR continuará com o seu trabalho
de promoção e valorização da cortiça, estando já
em preparação os seguintes projectos: o projecto
de Sequenciação do Genoma do Sobreiro, a continuação da CIC e FMC, o Estudo Ciclo de Vida da
Cortiça, a realização de seminário internacional sobre Design e Indústria da Cortiça e em colaboração
com a Confederação Europeia da Cortiça o desencadear de uma acção de lobby político em Bruxelas
no sentido da criação de mecanismos de promoção
e defesa da cortiça e dos seus produtos.
A Direcção

positivamente

www.apcor.pt
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APCOR lança livros
de referência para o sector

Publicações APCOR foram apresentadas no Cincork

“M

anual Operacional” e
“Contaminação do Vinho por Haloanisóis” são as duas publicações que a APCOR lançou
no último mês de 2007.
As obras surgem no âmbito do programa CorkAcção
– Programa para a Promoção da Competitividade da
Indústria de Cortiça -, que
teve início em Janeiro de
2004, cujo objectivo global foi o reforço da competitividade da indústria
portuguesa de cortiça e a
consolidação deste sector
no mundo.
Com estas publicações, a
indústria de cortiça passa
a contar com novas ferramentas de apoio à gestão
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e investigação. O Manual
Operacional
assume-se
como um novo instrumento de apoio à gestão,
dotando as empresas de
cortiça de um precioso auxiliar de trabalho, pensado
de modo a servir o dia-adia das empresas e a tomada de decisões por cada
um dos seus responsáveis.
Este manual resulta de um
trabalho desenvolvido por
uma equipa de especialistas em várias áreas de
conhecimento, tendo sido
testado numa amostra de
empresas do sector. A publicação está dividida em
dezoito capítulos e aborda
áreas como o planeamento estratégico, o marketing, a gestão, o controlo

orçamental, as compras, a
avaliação de fornecedores,
o caderno de encargos e
características técnicas do
produto, o planeamento
e controlo da produção, a
embalagem e expedição, a
gestão de amostras, a qualidade, os recursos humanos,
o ambiente e a segurança
alimentar.
O CorkAcção tinha previsto, ainda, uma área de investigação na indústria de
cortiça. Um dos trabalhos
desenvolvidos deu origem
ao livro “Contaminação
do Vinho por Haloanisóis” e é o resultado da investigação realizada pelo
Instituto de Biotecnologia
de Léon (INBIOTEC), em
Espanha. O estudo teve

como objectivo o desenvolvimento de estratégias
biotecnológicas quer na
prevenção da contaminação, quer na redução dos
níveis após contaminação
por cloroanisóis. Ou seja,
pretendeu o desenvolvimento de cepas fúngicas
modificadas, dotadas com
a capacidade de degradar
clorofenóis e incapazes de
formar cloroanisóis em
cortiça. Estas serão usadas
como inóculos para crescer
sobre as pranchas de cortiça e/ou rolhas – processo preventivo; e pesquisa
de micro-organismos com
capacidade para degradar
cloroanisóis, obtenção de
preparações enzimáticas
para tratar/lavar as rolhas

– processo curativo.
O evento contou com a presença do presidente do Instituto de Apoio às Pequenas
e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), Jaime Andrez, o presidente da
APCOR, António Amorim,
o vice-presidente executivo
da Associação Portuguesa
da Indústria da Cerâmica
(APICER), José Sequeira,
o Professor Victor Freitas,
da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto
e, ainda, o testemunho de
duas empresas do sector,
António Norton Amorim
de Melo e Waldemar Fernandes da Silva.
As obras podem ser adquiridas junto dos serviços da
APCOR.

capa

Lançado primeiro
selo de cortiça

O

s Correios de Portugal (CTT), juntamente com a
Assembleia da República
(AR), lançaram o primeiro
selo de cortiça.
O selo, desenhado por
João Machado e fabricado
em papel de cortiça auto
adesivo, tem o valor facial de
1 euro e teve uma tiragem de
230 mil exemplares.
A emissão inclui ainda
sobrescritos de primeiro
dia, ao custo de 55 cêntimos, e pagelas, ao preço
de 70 cêntimos. Está, ainda, disponível no site dos
CTT um pack pelo preço
de 4,25€ e que contém um
selo, um sobrescrito de
primeiro dia e uma pagela
com selo.

A pagela informativa contém informação sobre a
cortiça, o montado de sobro e a indústria de cortiça,
explicando o porquê deste
nobre produto dar corpo a
um selo de prestígio, num
texto assinado pelo presidente da AR, Jaime Gama
e que é transcrito aqui na
íntegra.
“Cortiça. Dom da natureza. Património nacional.
Embaixadora de Portugal.
A cortiça é a casca renovável do sobreiro, um
produto natural, renovável, reciclável e reutilizável. A Quercus Suber L,
que a mãe natureza plantou essencialmente a sul
de Portugal, dá corpo à
identidade da paisagem

Alentejana. Lar de uma
infindável variedade de
espécies animais e vegetais, o montado de sobro,
na sua multifuncionalidade, evita a desertificação
do sul do país - região seca
e de terrenos delgados - ao
reduzir a erosão dos solos
e ao contribuir de forma
ímpar para a economia
local. O montado e a cortiça que produz é, também,
capaz de fixar o dióxido de
carbono, o principal responsável pelo aquecimento global do planeta.
Preservado por reis e governantes, desde os primórdios da nação até aos
dias de hoje, o sobreiro
foi sempre protegido na
legislação nacional. É nas

cartas de D. Dinis, no
século XIII, que surgem
as primeiras referências
ao sobreiro e à cortiça.
Sendo a partir do século XIX que se inicia a
exploração no montado
como a conhecemos actualmente.  
De aspecto rude, mas
muito agradável ao tacto,
a cortiça possui características únicas. Leve, impermeável a líquidos e a
gases, compressível, elástica, um excelente isolante
térmico, acústico e vibrático, e resistente ao atrito.
Capaz de servir para os
mais variados fins, desde
a construção à indústria
automóvel e aeronáutica,
é na rolha de cortiça que
encontra o seu produto
mais conhecido.
Sem referirmos as ânforas
de romanos e fenícios, que
porventura teriam utilizado a cortiça como vedante, foi em França, com
D.Pérignon, que começou
por ser usada, de forma
sistemática, para guardar
o tão apreciado néctar.
Mas foi em Portugal que
encontrou a perícia e a sabedoria para a sua extracção e transformação. Por

razões históricas ligadas
à proximidade da produção do vinho do Porto, a
indústria fixou-se, essencialmente, no Norte, mais
especificamente no distrito de Aveiro, região que,
até aos nossos dias, é o
centro mundial da transformação e comércio da
cortiça.
Embaixadora de Portugal,
a cortiça leva o nome do
país aos cinco continentes
e até ao espaço. Portugal
é hoje o líder mundial na
produção e exportação
da cortiça. Liderança que
colocou Portugal na vanguarda do conhecimento e
investigação em cortiça e,
ao mesmo tempo, lhe incutiu a responsabilidade
na protecção e promoção
deste nobre produto da
floresta mediterrânica.
A cortiça e o sobreiro já
inspiraram livros, poemas,
canções, moda, design e
joalharia. Fazem parte da
cultura portuguesa. Um
sinónimo agora encerrado
num selo de prestígio. Um
selo de cortiça, a pele do
sobreiro.”
O selo pode ser adquirido
nos CTT ou através do site
dos correios em www.ctt.pt .
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“O concelho será sempre
C

Parque Empresarial da Cortiça, um núcleo
expositivo sobre a indústria de cortiça no

Museu Convento dos Lóios e campanhas

de recolha de rolhas de cortiça nas escolas
locais são algumas das iniciativas que a
autarquia de Santa Maria da Feira tem
levado a cabo no sentido de promover o
sector mais representativo do concelho – a
indústria de cortiça. Sector que conta com
cerca de 600 empresas que empregam um
terço da população activa do concelho.

omo interpreta a
importância do sector da cortiça para o
concelho de Santa Maria
da Feira?
Santa Maria da Feira é um
concelho essencialmente
industrial, claramente o
mais industrializado do
distrito de Aveiro e um
dos mais industrializados
do país. Tem cerca de seis
mil empresas, algumas
com mais de mil funcionários, mas a matriz geral
é de pequenas e médias
empresas. A transformação da cortiça é, indiscutivelmente, o sector mais
representativo, com cerca
de 600 empresas, que empregam um terço da população activa do concelho.
Aqui está concentrado o
maior centro de transformação de cortiça do
mundo, com um volume
enorme de exportações
dos produtos de cortiça,
sendo que a grande maioria da matéria-prima é de
origem nacional. Estes
dados, por si só, atestam
a importância deste sector
no desenvolvimento económico, social e cultural
do concelho. É um facto
que a implantação da indústria de transformação
de cortiça, acompanhada
pela proliferação de pequenas e médias empresas, foi um factor determinante para fixar as nossas
gentes e fazer de Santa
Maria da Feira um concelho empregador e receptor de mão-de-obra dos
municípios vizinhos. Por
isso, o desenvolvimento
do concelho será sempre
associado à indústria da
transformação da cortiça.
Que medidas a autarquia
tem levado a cabo para in-

Alfredo Henriques faz ponto de situação do Parque Empresarial da Cortiça
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crementar este sector?
As preocupações da autarquia passam, essencialmente, pela fixação das
empresas no concelho,
evitando a sua deslocalização para outras regiões do
país, em particular para o
Alentejo, como, de resto,
já aconteceu. Para tal, estamos a criar condições
para que os empresários
do sector se concentrem
num parque empresarial,
localizado numa zona industrial específica, com
infra-estruturas de excelência e que cumpra
todos os requisitos ambientais.
Está a falar do Parque
Empresarial da Cortiça
(PEC)? Pode fazer um
ponto de situação?
Sim. O Parque Empresarial da Cortiça é um projecto que está a ser desenvolvido pela Câmara
Municipal de Santa Maria
da Feira e pela APCOR,
com o objectivo de desenvolver e reforçar a competitividade do sector da
cortiça. Neste momento,
decorrem os Estudos de
Impacte Ambiental e de
Infra-Estruturas do PEC,
a instalar nas freguesias
de Lourosa e Santa Maria
de Lamas.
Entretanto, já se encontra em execução a Via de
Acesso ao PEC. Trata-se
de uma via estruturante
de grande importância
para o concelho de Santa Maria da Feira, que se
desenvolve entre a EM
523 e a via Lourosa - Lamas, com cerca de 2 250
metros, quatro faixas de
rodagem em toda a sua
extensão e três rotundas
de grande dimensão, bem
como uma passagem su-

perior no cruzamento com
a via Lourosa - Lamas.
O PEC é um projecto que
interessa a todos, em particular aos empresários
do sector, que num inquérito realizado pela
APCOR
manifestaram
vontade de deslocalizar
as suas unidades fabris
para o futuro parque,
permitindo que se mantenham no concelho e
usufruam de uma infraestrutura constituída por
um conjunto de serviços
específicos e de utilização
colectiva para a indústria
da cortiça.
Para além das vantagens
que trará ao nível do licenciamento industrial,
qualidade, ambiente e
energia, a concentração
de várias empresas num
mesmo espaço poderá
representar ainda um
factor de atracção para
outros sectores industriais de proximidade à
indústria da cortiça.

A Câmara Municipal e a
APCOR assinaram um
protocolo de colaboração.
Como descreve a importância desta parceria?
Refere-se, naturalmente,
ao protocolo de cooperação no âmbito da Campanha Internacional da
Cortiça. Trata-se de uma
acção de comunicação de
grande importância para
a promoção, valorização
e defesa da fileira da cortiça portuguesa juntos
dos principais mercados
internacionais, que conta
com a parceria da Câmara Municipal. Num acto
simbólico, a assinatura
formal deste protocolo
de colaboração realizouse no decurso da última
edição do FeiraNegócios,

entrevista

Alfredo Henriques,
presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

associado à indústria de cortiça”
certame organizado pela
autarquia, no Europarque, que visa promover a
indústria, comércio e serviços do concelho e onde
a APCOR habitualmente
marca presença.
Apesar do apoio financeiro da autarquia ser modesto, em comparação
com os valores gigantescos que esta campanha internacional envolve, esta
parceria é uma forma da
Câmara Municipal dar o
seu contributo e mostrar
a sua preocupação relativamente à proliferação de
vedantes fabricados em
materiais alternativos e
aos desafios que se colocam à Fileira da Cortiça e
aos empresários do sector
da cortiça em particular.
Por outro lado, entendemos que o desenvolvimento desta Campanha
Internacional da Cortiça
trará muitos benefícios
para o município, contri-

buindo para a projecção
do sector, bem como para
a sustentabilidade da economia e valorização social, cultural, ambiental e
turística.
O Museu Municipal de
Santa Maria da Feira, que
será inaugurado brevemente, vai contemplar a
presença da indústria da
cortiça na história concelhia?
Naturalmente que, sendo uma indústria de referência, profundamente
ligada ao crescimento
económico do nosso concelho e à consequente
melhoria da qualidade de
vida das nossas gentes, a
cortiça é indissociável da
História concelhia. Por
isso, terá o merecido destaque no Museu Municipal Convento dos Lóios.
De resto, a Câmara Municipal já estabeleceu um
protocolo de cooperação

com a APCOR, que visa
fomentar a promoção da
imagem da marca da cortiça do concelho, aliada a
projectos de índole cultural, desenvolvidos pela
autarquia e pelo museu,
com temáticas associadas à área da cortiça.
A exposição permanente do Museu Convento
dos Lóios terá um núcleo
expositivo sobre a indústria das rolhas de cortiça.
Além disso, é nosso objectivo desenvolver oficinas sazonais para públicos diferenciados sobre
a temática da cortiça e
promover a investigação,
o estudo e a divulgação
da indústria corticeira,
bem como acções de sensibilização de recolha de
rolhas de cortiça no concelho. Naturalmente que,
para a concretização deste projecto, necessitamos
do apoio dos industriais
do sector, nomeadamen-

te para fornecimento de
matéria-prima, disponibilização de artefactos e
máquinas associadas à
transformação da cortiça, bem como o acompanhamento na campanha
de recolha de rolhas e
material reciclável da
cortiça.
Que outros projectos conjuntos podem ser desenvolvidos?
Há diversos projectos
que podem ser desenvolvidos em conjunto com
a APCOR, quer pela Câmara Municipal, quer
por outras entidades públicas do concelho, para
promover a imagem da
cortiça e sensibilizar para
a importância que tem
na economia nacional e
concelhia. A nível local,
esse trabalho deverá passar, essencialmente, pelas nossas escolas, onde,
de resto, já estão a ser

desenvolvidas algumas
acções de sensibilização,
como é o caso da campanha de recolha de rolhas
de cortiça. A experiência
tem revelado que através
dos mais novos a mensagem chega mais rapidamente aos adultos. Para
além das escolas, outras
parcerias poderão ser estabelecidas com as nossas bibliotecas, museus e
outros espaços públicos,
tendo em vista a promoção e valorização da cortiça, junto de residentes
e visitantes.
À escala nacional e internacional, o contributo da
autarquia poderá passar
pela promoção do sector em certames onde
o município marque
presença, para além do
destaque que daremos à
indústria da cortiça no
novo portal da Câmara
Municipal, que em breve
estará on-line.

A via de acesso ao
Parque Empresarial
da Cortiça já está em
execução. É uma via
estruturante e desenvolve-se entre a EM 523
e a via Lourosa-Lamas
e conta com um total de
2250 metros. A estrada
terá quatro faixas de rodagem, três rotundas e
uma passagem superior
no cruzamento com a
via Lourosa-Lamas. O
prazo de execução desta
obra é de nove meses
e o valor da obra é de
1.858.195,43 euros.
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Empresas e entidades
encetam estratégia
para o sector
O

Instituto
de
Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação
(IAPMEI), APCOR, o
Centro Tecnológico da
Cortiça (Ctcor) e o Centro de Formação Profissional da Industria da
Cortiça (Cincork) organizaram, em Dezembro no
Cincork, a 1ª Sessão de
Trabalho com Empresas
da Indústria de Cortiça.
Esta sessão teve como
objectivo debater ideias,
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identificar
necessidades e encontrar soluções
melhores e mais adaptadas ao desenvolvimento
sustentado das empresas
nacionais.
Este primeiro encontro,
com carácter exploratório, contou com a presença de apenas alguns
empresários do sector e
visou criar o ambiente
adequado para uma discussão em torno de ideias
chave do sector industrial da cortiça e permitir

a tomada de decisões importantes, no cenário de
médio e longo prazo, na
estratégia sectorial.
A sessão foi orientada em
torno de cinco temas de
análise: Internacionalização e Promoção Externa; Recursos Humanos
e Reestruturação das
Organizações; Inovação
de Processos e Produtos; Cooperação Interempresarial; Da Floresta
à Indústria – Parcerias
para a sustentabilidade.

Cada um destes temas
foi dinamizado por uma
personalidade externa ao
sector e especialista de
reconhecimento nacional
e internacional.
Assim estiveram presentes, João Neves, Membro
do Conselho Directivo do
IAPMEI, Fátima Tavares,
Coordenadora do Centro
de Desenvolvimento Empresarial do Norte (IAPMEI), Carlos Carapeto,
Director da Direcção de
Assistência Empresarial

do IAPMEI e António
Rios de Amorim, Presidente da Direcção da APCOR.
Esta iniciativa tem vindo
a ser desenvolvida pelo
IAPMEI em diversos
sectores de actividade,
tendo gerado excelentes resultados e permitindo, do mesmo modo,
o desenvolvimento de
projectos de carácter público-privado previstos
na linha de produtos do
IAPMEI.

notícias

CIC III lançada na
Alemanha
A

APCOR lançou a
terceira fase da
Campanha
Internacional da Cortiça na
Alemanha, com uma conferência de imprensa que
se realizou no Kurhaus,
em Wiesbaden.
Estiveram presentes mais
de vinte jornalistas dos mais
importantes meios de comunicação da Alemanha.
Este evento contou com
o presidente da APCOR,
António Amorim, que
apresentou dados sobre
a cortiça e a indústria de
cortiça – os avanços técnicos e tecnológicos que tem
sido levado a cabo com o
intuito de oferecer um produto com uma qualidade
crescente aos seus clientes
– e, ainda, deu a conhecer
dados de recentes estudos
sobre a”pegada de carbono” da cortiça; e com um
representante da associação alemã de cortiça, a
Deutscher Kork-Verband,
Ulrike Scheidt, que apresentou dados sobre o mercado alemão da cortiça.
Esta conferência, que foi
organizada em parceria
com a Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter (VDP), foi
marcada pela presença
do presidente desta associação alemã de vinhos,
Steffen Christmann, que
apresentou os resultados da colheita de 2007,
no território alemão. A
APCOR estabeleceu uma
parceria com esta instituição – que representa mais
de cem caves de vinho na
Alemanha – no sentido de
desenvolver um conjunto
de actividades para a promoção conjunta da cortiça
e do vinho.
Para além da parceria com
a VDP, a APCOR estabeleceu uma cooperação com
a associação ambientalista alemã NABU e que visa,

essencialmente, a divulgação de informação sobre
a cortiça e o montado aos
mais de 418 mil membros
que a instituição possui,
nomeadamente com a elaboração de um folheto sobre a cortiça e o montado.
De registar que esta associação já possui um esquema de reciclagem de
cortiça (Korkampagne) e
recolhe rolhas em mais de
1000 locais constituídos
pelos escritórios da NABU,
escolas e entidades governamentais. As rolhas são
recolhidas e levadas para
uma das maiores associações de deficientes motores em Hamburgo, onde
as rolhas são granuladas
e dão corpo a novos produtos em cortiça. De momento a associação recebe
30 toneladas de rolhas de
cortiça por ano.
A cadeia de supermercados Kaufland é, também,
um parceiro da APCOR
na promoção da cortiça.
Presentemente, a empresa já possui um esquema
de reciclagem (Programa
Korkie) a decorrer no sul
da Alemanha, sendo que
decorre há 10 anos e conta
com 100 postos de recolha.
As rolhas recolhidas vão,
também, para uma associação de deficientes alemã que produz diferentes
objectos em cortiça. Está
previsto a introdução da
temática da cortiça no camião “ecológico” que percorre mais de 30 cidades
alemãs com o objectivo de
alertar as crianças (9 e 13
anos) para a importância
do ambiente.
De registar, ainda, que a
campanha de promoção
da cortiça é uma iniciativa
que está a ser desenvolvida em parceria com a
AICEP – Portugal Global,
num lógica de parceria
público-privada.

Conferência de imprensa reuniu mais de 20 jornalistas alemães

Folheto desenvolvido em parceria com a NABU
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Natal

Jantar de Natal da APCOR
Mais de 150 associados, representantes de entidades públicas e privadas, reuniram-se,
mais uma vez, num jantar de confraternização para celebrar a época natalícia. Ficam
ilustrados alguns dos momentos deste encontro.
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associados

José Ribeiro, sócio-gerente da Ribeiros & Cardoso, Lda

“Evoluímos consoante as
necessidades e possibilidades
da empresa”

Empresa produz 10 milhões de rolhas/ano

F

undada em 1977, a
empresa
Ribeiros
& Cardoso, Lda foi
fundada por três irmãos
José, Mário e Fátima Ribeiro e um cunhado Joaquim Cardoso. Esta estrutura manteve-se até
2006, altura em Albertina
Ribeiro, assumiu o lugar
de Joaquim Cardoso, seu
esposo.
As instalações da empresa
ficam na rua da Valada,
lugar onde se mantiveram
desde a sua fundação até
aos dias de hoje. “Fomos
evoluindo consoante as
necessidades e as possibilidades da empresa. Crescemos de um pequeno
armazém para a empresa
que temos hoje, sempre
com muito esforço e dedicação”, conta José Ribeiro,
sócio-gerente da Ribeiros
& Cardoso, Lda.
Com cerca de 10 trabalha-
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dores, a empresa produz
cerca de 10 milhões de rolhas naturais por ano e exporta o seu produto para
o mercado europeu, para
países como Itália e França, sendo que o mercado
interno assume, também,
uma grande representatividade na Ribeiros & Cardoso, Lda.
A empresa dedica-se à
transformação de cortiça
já preparada que adquiri
a empresas preparadoras
de cortiça, mas tem capacidade para executar
todo o processo. “Muitas
vezes vamos directamente à floresta e compramos cortiça para cozer na
nossa caldeira”, lembra o
empresário. E acrescenta:
“é por isso que pedimos
a certificação Systecode
para a preparação e fabricação da cortiça”. A Ribeiros & Cardoso, Lda é uma

empresa certificada pelo
Código Internacional das
Práticas Rolheiras (CIPR),
sistema que permite obter
uma certificação Systecode, desde 2005. Na presente data revalidaram o
certificado por três anos,
estando em vigor até
2009. “As exigências dos
clientes eram cada vez
mais crescentes e consideramos que esta certificação seria uma resposta
a estes pedidos”, regista o
empresário, continuando:
“o sistema permitiu-nos
ter mais rigor e qualidade em alguns aspectos do
nosso trabalho e, por isso,
assinalo como um processo de relevo para todo o
sector.” No entanto, José
Ribeiro lembra que este
sistema terá mais impacto
se tudo começar na floresta. “Penso que o esforço de
certificação também deve-

Ribeiros & Cardoso conta com 10 trabalhadores

ria existir no montado, se
algumas regras fossem seguidas pelos produtores,
o nosso trabalho estaria
facilitado.”
APCOR faculta informação útil
O associado José Ribeiro
destaca a divulgação da
informação da APCOR
junto dos seus membros
como um dos trabalhos
de relevo desenvolvido
pela associação. “Com a
informação que nos chega
estamos mais informados
sobre o que se passa no
sector, quer no nosso país,
quer no mundo.” O empresário destaca, ainda, o
apoio que a APCOR possui ao nível das áreas mais
técnicas como o Licenciamento Industrial e vê
com agrado a construção
de uma ETAR no Parque

Empresarial da Cortiça.
“As empresas mais pequenas precisam de ajuda
nestas áreas, assim como
estruturas deste tipo para
evoluir”, afirma o empresário.
Uma evolução que agora
“é marcada pela concorrência cada vez mais crescente”, diz José Ribeiro
que assegura “nos dias
de hoje é preciso ter coragem para estar neste
sector.” “Muitos factores estão em jogo e não
é fácil conseguir manter
uma empresa no meio de
tantas dificuldades”, lamenta. Quanto ao futuro
da sua empresa, José Ribeiro não tece cenários:
“os meus filhos ainda são
muito jovens e não sei se
algum sobrinho quererá
dar continuidade. O futuro é uma incerteza, o
tempo dirá.”

montado

A

APCOR tem acompanhado o processo de constituição
da Associação para a Gestão Florestal Responsável,
também designada por
FSC (Forest Stewardship
Council) Portugal. Numa
primeira instância fez
parte da comissão instaladora e esteve presente na
assinatura da escritura.
Num segundo momento,
a APCOR está presente
nos órgãos sociais da FSC
através da presença do Director Geral da APCOR,
Joaquim Lima, no cargo
de tesoureiro da Direcção,
e um membro da Direcção
da APCOR, Álvaro Coelho, que ocupa o lugar de
membro no Conselho Fiscal do FSC.
Neste momento, em Por-

APCOR participa na
FSC Portugal
tugal, estão certificados
pelo FSC 76 mil hectares
de área florestal, existem
16 certificados de cadeia
de responsabilidade (indústria) e vários produtos FSC no mercado (rolhas de cortiça, produtos
para a construção civil,
papel, entre outros).
Vera Santos, pessoa de
contacto do FSC em Portugal, afirma que “temos
vindo a assistir a diversas manifestações públicas de compromisso
com o FSC, quer da parte da produção, quer da
indústria. A certificação
FSC é hoje considerada
uma mais-valia para ganhar novos mercados a
nível mundial.”
Em comunicado de imprensa, a organização

internacional de conservação da natureza World
Wide Fund for Nature
(WWF) aplaude a constituição do FSC Portugal
e considera que “este é
um sinal claro da adesão do sector florestal
Português ao sistema de
certificação FSC.”
O FSC Portugal irá concluir os trabalhos técnicos de elaboração da
Norma Portuguesa do
FSC até Fevereiro de
2008, altura da realização do segundo Fórum FSC. A publicação
da Norma Portuguesa
acontecerá em Dezembro de 2008, conforme
o compromisso público
assumido pela WWF em
2006.
Até 2010, a WWF irá co-

laborar com o FSC Portugal para atingir a meta de
meio milhão de hectares
de área certificada, trabalhando, ao mesmo tempo,
ao nível da transformação
e consumo responsável
de produtos florestais.
Até à data são várias as
iniciativas privadas de
certificação FSC em Portugal, associadas a empresas dos sectores da
pasta e papel, do sector
da cortiça e do sector do
mobiliário, devido a exigências do mercado europeu e norte-americano.
Dos órgãos sociais do
FSC
Portugal
fazem
parte, também, a WWF
(World Wide Fund for
Nature) – entidade promotora em Portugal do
sistema de certificação

FSC - , a Associação das
Indústrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal
(AIMMP); a Associação
Nacional de Proprietários e Produtores de Caça
(ANPC); a Associação
para a Valorização da
Floresta e do Ambiente
(Sylvestris); a Confederação dos Agricultores
de Portugal (CAP); a Federação dos Produtores
Florestais de Portugal
(FPFP); a Federação Nacional das Cooperativas
de Produtores Florestais
(FenaFloresta); o Grupo
Portucel-Soporcel; a Liga
para a Protecção da Natureza (LPN); a Sociedade
Portuguesa para o Estudo
das Aves (SPEA); a QUERCUS e a União da Floresta
Mediterrânica (UNAC).
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Cortiça nos media portugueses
A cortiça está cada vez mais presente nos media nacionais. Ao longo dos cinco últimos anos, os meios de comunicação social
têm vindo a aumentar a publicação de notícias sobre o sector da cortiça.

N

o ano de 2007 foram
publicadas
533 notícias o que
significa 1,5 notícias por
dia (gráfico 1). De registar
que de 2003 para 2007 o
número de notícias publicadas nas revistas e
jornais portugueses aumentou 49,7 por cento.
Relativamente às publicações por mês, o pico foi
atingido no mês de Maio
e Novembro com a publicação de quase 60 notícias. Este grande volume
de informação produzida
teve como factores, em
Maio, o protocolo estabelecido entre a APCOR
e a Câmara Municipal da
Feira e a visita do Presidente da República ao
Centro de Formação Profissional da Indústria de
Cortiça (Cincork); e em
Novembro, esteve relacionado com o lançamento do selo da cortiça e informação sobre empresas
de cortiça (gráfico 2).
A publicação que mais
abordou o sector da cortiça, no ano de 2007, foi
o Jornal de Notícias, com
34 artigos, seguido pelo
Diário Económico (32
notícias) e o Público (31
notícias). Dentro dos jornais regionais, o Terras
da Feira lidera com a publicação de 24 notícias,
os restantes regionais
produziram 64 notícias
(sendo que O Primeiro
de Janeiro destacou-se
com 11 notícias). As diversas revistas publicaram 49 notícias (sendo
que a Exame dedicou
sete artigos à cortiça e a
Blue Wine, cinco) e os
restantes jornais nacio-

nais dedicaram ao tema
45 notícias (dos quais se
destaca a Vida Económica com 19 artigos, Avante
com 11 notícias, Destak e
Metro com sete notícias)
(gráfico 3).
Os temas mais abordados, em relação ao sector da cortiça, no ano de
2007 foram a Indústria
de Cortiça ( 29 por cento
do total) e Projectos APCOR (13 por cento). Na
primeira temática foram
abordados temas como
as empresas e a internacionalização do sector, os
contratos colectivos de
trabalho da indústria de
cortiça, e informação sobre o Grupo de Trabalho
da Assembleia da República “Defender o montado, valorizar a fileira da
cortiça”. E nos projectos
APCOR o especial destaque foi para a Campanha
Internacional da Cortiça
(CIC) e para a Fileira dos
Materiais de Construção
(FMC) (gráfico 4).
As fontes de informação
que mais notícias veicularam em 2007 foram a
APCOR, as empresas de
cortiça e as autarquias/
governo. A APCOR continua a informar assiduamente os meios de comunicação social, através do
envio de comunicados de
imprensa com as actividades do sector, facto que
se reflecte nas notícias
publicadas. As empresas
de cortiça continuam,
igualmente, a transmitir
muita informação sobre o
sector, da qual se destaca
as fusões entre empresas
e os projectos que desenvolvem (gráfico 5).

Metodologia: A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de
imprensa). As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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Cortiça nos media
A cortiça no design e na moda, o sobreiro como a espécie dominante nas florestas portuguesas, a cortiça é amiga do ambiente,
um livro sobre a fileira com impacto internacional, um grupo de trabalho da Assembleia da República para promover a cortiça e
as cápsulas de alumínio com maus odores foram algumas das notícias publicadas nos media nacionais e internacionais, durante
2007, sobre a fileira da cortiça.

”2

ndSkin – Cork
Jewellery”
(jóias em cortiça) foi o projecto desenvolvido pela Escola Superior de Artes e Design
(ESAD), Matosinhos, e a
Associação Cultural DesignLocal, Santa Maria da
Feira, tendo como objectivo internacionalizar uma
nova imagem da cortiça.
O projecto deu corpo a
uma exposição que começou em Santa Maria da
Feira e seguiu caminho
pela Europa, passando
por países como Alemanha, Finlândia, Estónia,
Holanda e Espanha.
A cortiça associada a outros materiais como acrílico, prata, ouro e originaram peças diversas como
pulseiras, brincos, colares,
alfinetes de peito entre outros, o que demonstrou a
flexibilidade e diversidade
do uso deste material.

ria, calçado, entre outros.

In Terras da Feira, 10 de
Maio de 2007

Uma equipa de investigadores da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra,
afirmou que a cortiça pode
aumentar a protecção dos
ocupantes de uma viatura
envolvida num acidente,
uma vez que tem a capacidade de absorver a energia
para amortecer o impacto.

A SUSDESIGN lançou o
projecto “Design Cork for
Future, Innovation and
Sustainability” que se insere no contexto e âmbito
da Investigação Aplicada
em Design e pretende retratar os modos de exploração do recurso Material
Cortiça no Design sob
diversos pontos de vista.
Associado a este projecto,
a SUSDESIGN realizou
um concurso “Can you
Design a better idea for
Cork“. Foram atribuídos
dois primeiros prémios e
cinco menções honrosas
aos projectos apresentados a concurso e foram
apresentadas cerca de
vinte peças por designers
profissionais convidados
a deixar as suas ideias. A
diversidade de ideias é assinalável e os produtos vão
desde mobiliário, objectos
de decoração, marroquina-

In Jornal de Notícias, 29
de Setembro de 2007
Butterfly e 4L foram duas
das peças expostas na Remade in Italy e que têm
a particularidade de usar
a cortiça. A bolsa em formato de borboleta foi
desenhada pelo estilista
Luís Buchinho e produzida com 70 por cento
cortiça reciclada e 30 por
cento de couro, já a mesa
4L é da responsabilidade
do arquitecto Nuno Sottomayor e realizada com
100 por cento de cortiça
reciclada. De destacar,
ainda, que as malas foram
desenvolvidas em parceria com a Pelcor e a mesa
teve a colaboração da Corticeira Amorim.
In Jornal de Noticias, 19
de Abril 2007

In Vida Económica, 20
de Julho 2007
Um consórcio europeu de
aeronáutica divulgou que
os aglomerados de cortiça poderão substituir a
maioria dos materiais utilizados para insonorização e isolamento dos aviões, como a borracha e o
plástico, visando aumentar as condições de segurança dos equipamentos e
o conforto de passageiros
e tripulantes. A Airbus
está já a usar cortiça em
algumas partes dos aviões que está a construir,

sendo que a mesma tem
demonstrado uma flexibilidade assinalável face aos
efeitos desejados.

propostas deste grupo.

In Diário de Notícias, 23
de Janeiro de 2007

O sobreiro passou a ocupar o primeiro lugar no
ranking das espécies florestais em Portugal, tendo
aumentado em 3,3 por
cento a sua área face ao
último Inventário Nacional Florestal, assumindo
agora 736,7 mil hectares.

“Cork: Biology, Production and Uses” é o título
do livro da autoria de Helena Pereira, professora
catedrática do Instituto
Superior de Agronomia.
Esta obra foi lançada por
uma das maiores editoras
técnico-científicas internacionais, a ELSEVIER,
que publicou o primeiro
livro de referência em inglês sobre a fileira da cortiça. O livro descreve os
fundamentos da cortiça,
da sua biologia, estrutura
e química, e da árvore que
lhe dá origem, incluindo
aspectos de caracterização
do sobreiro, da produção
de cortiça e da gestão dos
montados, assim como as
diferentes propriedades
da cortiça que tornam
este material tão especial,
até ao seu processamento
industrial e descrição de
aplicações. A relação entre
a cortiça e o vinho merece
um capítulo final.
In O Primeiro de Janeiro, 27 de Setembro de
2007
Na Assembleia da República foi criado o grupo
de trabalho “Defender o
montado, valorizar a fileira
da Cortiça” , assim como
apresentado ao Governo
um conjunto de recomendações fundamentais para
o desenvolvimento e sustentabilidade do sector.
Criar um pólo de competitividade na área da transformação da cortiça, criar
um observatório nacional
para o montado e para a
cortiça e introduzir a marca cork nos rótulos das
garrafas são algumas das

In Público, 2 de Maio de
2007

In Público, 07 de Fevereiro de 2007
As cápsulas de alumínio,
internacionalmente conhecidas como screwcaps,
provocam odores estranhos no vinho que são semelhantes a ovos podres.
Investigadores na área
vinícola acreditam que
uma em cada 50 garrafas vedadas com cápsulas
de alumínio que estão no
mercado britânico – ou
200 mil garrafas em todo
o mundo – podem estar
afectadas por um processo químico conhecido por
tratamento de dióxido de
enxofre.
In The Times, 16 de Janeiro de 2007
A companhia vitivinícola Willamette Valley
Vineyards, sediada no
Oregon, está de parabéns
uma vez que foi galardoada pela certificação de
Cadeia de Custódia FSC,
pela Rain Forest. A Willamette Valley Vineyards
foi a primeira adega do
mundo a receber a certificação florestal do Forest Stewardship Council
(FSC) por utilizar rolhas
de cortiça provenientes de
áreas florestais exploradas de modo responsável,
certificadas pelo FSC.
A Willamette Valley Vineyards produz anualmente cerca de 100 mil

caixas, principalmente de
Pinot Noir. Nas rolhas é
impresso os logótipos do
FSC e Rainforest Alliance
e os rótulos das garrafas
exibirão ambos os selos
de certificação.
In Rainforest-alliance.
org, Maio 2007
A marca de água Bling
H2O está vedada com rolha de cortiça. Esta bebida
foi criada por um produtor de Hollywood que posiciona a água como um
produto de alta qualidade
e dirigida a um segmento
de mercado de nível alto,
o que faz com que o seu
criador a chame “ a água
da alta-costura”. A garrafa branca tem pequenos
cristais Swarovski incrustados e está vedada com
uma rolha de cortiça. Pode
ser adquirida pela quantia
de 40 dólares, uma garrafa de 750ml.
In www.blingh2o.com
A produção de uma rolha de cortiça emite para
a atmosfera quatro vezes
menos CO2 do que a produção de uma cápsula de
alumínio. Esta foi a principal conclusão de um
estudo desenvolvido pela
empresa Cairn Environment sobre o impacto
da produção de vedantes
para o meio ambiente.
Segundo o estudo, a “pegada de carbono” (carbon
footprint) em quilogramas
por tonelada é de 10kg de
CO2 por tonelada para as
cápsulas de alumínio e de
2,5kg para rolhas de cortiça capsuladas. O que faz
com que a produção de
uma rolha de cortiça seja
mais ecológica do que a
produção de um vedante
de alumínio.
In Harpers, 23 de Julho
de 2007
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2.º Encontro do Sector Corticeiro
em Coruche

C

oruche recebeu o
segundo Encontro
do Sector Corticeiro
dedicado ao tema da “Certificação Florestal” e que
decorreu no dia 27 de Outubro, no auditório municipal
do Pavilhão Desportivo.
Este encontro surgiu na
sequência do primeiro
evento realizado o ano
passado e apostou em dois
painéis de oradores de re-
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conhecido renome nacional na área da cortiça.
Com a atenção dedicada à
Certificação Florestal, um
assunto de grande actualidade, a autarquia proporcionou um encontro de
trabalho bastante frutuoso que originou a partilha
de experiências e saberes
nesta área e noutras com
ela conexas.
Após a abertura do en-

contro pelo presidente da
câmara de Coruche, Dionísio Mendes, o primeiro painel teve início com
uma apresentação do professor Gonçalves Ferreira
(Universidade de Évora)
sobre “Classe de Aptidão
de Solo para o Sobreiro”
e a professora Emília Silva (Universidade de Trás
os Montes e Alto Douro)
efectou uma comparação

entre a Subericultura em
Trás-os-Montes e o Alentejo. No segundo painel
foram abordadas as questões mais relacionadas
com a certificação. Luís
Silva (WWF Mediterrâneo) apresentou o tema
“A Certificação FSC do
Montado e da Cortiça”,
ao passo que Nuno Calado (União da Floresta
Mediterrânica - UNAC)
dedicou-se à “Certificação
Florestal: Oportunidade,
Competitividade e Mercado – O Paradoxo da Cortiça”. A encerrar o segundo
painel, Alexandra Lauw
(Amorim & Irmãos, S.A.)
apresentou um estudo de
caso “Amorim & Irmãos,
S.A.: Um Exemplo de Implementação da Certificação FSC na Indústria”.
O presidente da câmara
é um entusiasta da cortiça enquanto alavanca de
progresso para a região e
para o país. Dionísio Mendes assume que pretende fazer de Coruche uma
referência mundial em
tudo o que gira em torno
da fileira, “a realização
do II Encontro do Sector Corticeiro é mais um
passo para a afirmação de
Coruche como a Capital
Mundial da fileira da cortiça… somos os maiores
produtores mundiais a
nível concelhio e estamos
convictos que o Observatório do Sobreiro e da
Cortiça nos irá colocar em
lugar de destaque no que
diz respeito à tecnologia e
investigação”.
O autarca sublinha, também, a importância deste 2º Encontro do Sector
Corticeiro na medida em
que aborda a questão da
Certificação
Florestal.
Dionísio Mendes considera que “os consumidores
são cada vez mais exigen-

tes com aos produtos que
adquirem assim como
também com a relação
que se estabelece entre
esses bens e as questões
ambientais”. A procura
por produtos originários
de florestas certificadas
tem aumentado substancialmente na medida em
que aumenta, também, na
sociedade a consciência de
que é imperativo ter práticas florestais sustentáveis
a nível ambiental.
É importante ter presente
que “o sector da cortiça
está exposto à globalização económica e a tudo o
que de bom e de menos
bom advém dessa exposição. Se por um lado a
matéria-prima utilizada
pela indústria da cortiça
possui características singulares que lhe permite
obter algumas vantagens
competitivas comparativas, por outro lado surgem novos produtos que
se assumem como sucedâneos daqueles que eram
quase uma exclusividade
dessa indústria”, continua
o autarca.
Dionísio Mendes conclui:
“O desafio que é colocado
ao sector, nomeadamente
na defesa da matéria-prima utilizada, é enorme e
as indústrias alternativas
com grande suporte financeiro tudo farão para tentar diminuir o capital de
imagem e qualidade que
é apanágio do produto da
cortiça. Cabe-nos a nós,
actores privilegiados deste
sector, aliarmos esforços e
desdobrarmos acções que
visem tornar mais evidentes, para a comunidade
global, as virtualidades
que a cortiça possui e, de
uma forma mais abrangente, os benefícios que
advêm da certificação
florestal.”

sector vinícola

Vinho Alentejano promove
a rolha de cortiça

O

vinho
alentejano Torre do
Frade Reserva
2005 lançou “o primeiro
e único vinho no mundo
a enaltecer ostensivamente a rolha de cortiça
natural, um produto nacional por excelência”,
refere a empresa num
comunicado de imprensa
recentemente divulgado.
E continua: “este conceituado vinho Alentejano
Torre do Frade Reserva,
aparece na sua versão
de 2005 com uma forma
única e inovadora apresentando-se ao consumidor sem cápsula (invólucro que cobre a rolha)

mostrando a rolha por
completo. A esta medida,
acresce o evento da garrafa ostentar ainda uma
gargantilha à volta do
pescoço que
enaltece
o
facto de o vinho ser vedado com rolha
natural, onde
se pode também ler o seguinte texto:
“Acreditamos
que a Rolha
Natural faz
parte da essência do vinho, como tal, optámos
por não colocar cápsula
apresentando a nossa

rolha ao natural.” Para
além da gravata e do gargalo sem o invólucro, no
próprio rótulo do vinho
surge a indicação de que
o vinho está vedado com rolha
de cortiça.
Ainda na informação divulgada o produtor assume-se
como um “defensor acérrimo dos bens de
alta qualidade criados em
Portugal” e por este motivo “está apostado em
promover e desenvolver
a imagem de qualida-

de associada à cortiça
natural.” Neste sentido
o responsável por este
projecto, Fernando Carpinteiro Albino, afirma
que “ a cortiça já fez e faz
tanto pelo vinho nacional e mundial, que está
na hora de sermos nós,
produtores, a retribuir
tentando incrementar
a notoriedade desta
matéria-prima, que é
quase
exclusivamente portuguesa. Se não
formos nós, produtores
portugueses a promover e divulgar de forma
sustentada e inovadora
o que é nosso e de qualidade, quem o fará?”
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Programas da APCOR em curso
Programa
CorkAcção

Principais actividades em curso

Próximas actividades

• Continuação dos trabalhos de investigação pelas entidades, Biocant
(Portugal) e Laboratoires Excell (França).
• Lançamento do manual Operacional do Programa CorkAcção e do
livro “Contaminação do vinho por haloanisóis: desenvolvimento de
estratégias biotecnológicas para prevenir a contaminação de rolhas de
cortiça por cloroanisóis”, realizado pelo Inbiotec – instituto espanhol
de investigação.

• Continuação dos trabalhos de investigação.

• Implementação do programa.

• Continuação da implementação do Programa.
• Implementação de uma ferramenta de gestão documental
para a APCOR.
• Evolução do site da APCOR para Portal.

• Adjudicação dos trabalhos na França e na Alemanha.
• Lançamento da campanha na Alemanha com uma conferência de
imprensa desenvolvida em parceria com a DKV (associação de cortiça
alemã) e VDP (associação que agrega os 200 maiores e melhores
produtores de vinho alemães).
• Na Alemanha, contacto com Kaufland (supermercado) e NABU
(associação ambientalista) para estabelecimento de uma parceria.
• Preparação de folheto em alemão com NABU.
• Na França, primeiros contactos com figura pública para defender a
cortiça.

• Preparação da Feira Weinborse, na Alemanha.
• Continuação dos trabalhos com Kaufland e NABU.
• Distribuição do folheto elaborado em parceria com a
NABU aos seus 15 mil associados.
• Lançamento da campanha na França, com a identificação
do porta-voz para a cortiça e campanha de banners na
internet.

• Preparação da semana dos prescritores.
• Preparação da feira Mosbuild 2008.

• Apresentação de candidatura no âmbito do QREN.

• Revisão de toda a documentação já elaborada de forma a uniformizar
o modelo documental.
• Analisar e definir parâmetros da aplicação informática.
• Alinhar toda a organização com os processos e indicadores.

• Inserir toda a documentação na aplicação informática de
gestão documental.
• Elaborar Manual da Qualidade.
• Definir entidade certificadora para pedir processo.

POS - C

Campanha
Internacional da
Cortiça

Fileira dos Materiais
de Construção
Sistema de Gestão da
Qualidade
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