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Abrigo em cortiça
ganha prémio
| p. 7

APCOR renova
certificação da qualidade
| p. 12

Cortiça ganha mais
apoios internacionais
| p. 15

APCOR condecorada pelo
Presidente da República
A APCOR recebeu o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial – Classe do Mérito Industrial, atribuído pelo Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva. Um título que reconhece o trabalho desenvolvido pela associação,
nos últimos anos, em prol do sector e dos seus associados.
| p.3
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Cortiça: indústria
de futuro

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Boston Wine
Expo

23 e 24
Janeiro de
2010

EUA

www.wine-expos.com/boston

ENOMAQ

13 a 16
Fevereiro de
2010

Espanha

www.feriazaragoza.com

SISAB

22 a 24
Fevereiro de
2010

Portugal

www.sisab.org

Vinisud

22 a 24
Fevereiro de
2010

Grécia

www.vinisud.org

New York Wine
Expo

26 a 28
Fevereiro de
2010

EUA

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

PROWEIN

21 a 23
Março de
2010

Alemanha

www.prowein.de

Alimentaria

22 a 26
Março de
2010

Espanha

www.alimentaria.com/

Intervitis
Interfructa

24 a 28
Março de
2010

Alemanha

Intervitis-interfructa.de/

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

SURFACES

02 a 04 de
Fevereiro de
2010

EUA

www.surfaces.com/ind/
home-landing-page.aspx

CEVISAMA

09 a 12 de
Fevereiro de
2010

Espanha

cevisama.feriavalencia.com/

Bautec

16 a 20 de
Fevereiro de
2010

Alemanha

www1.messe-berlin.de/
vip8_1/website/Internet/
Internet/www.bautec/
englisch/bautec/index.html

ECOBUILD +
FUTUREBUILD

02 a 04 de
Março de
2010

Reino Unido

www.ecobuild.co.uk

ARCHITECTURE
&
CONSTRUCTION

09 a 12 de
Março de
2010

Japão

www.shopbiz.jp/en/ac/

MOSBUILD

06 a 09 Abril
de 2010

Rússia

www.mosbuild-expo.com/
home.aspx

O ano que agora termina não foi um ano fácil para o mundo e, igualmente, para a
cortiça. A crise mundial levou a menos procura, menos investimento, mais desemprego, falta de confiança e de liquidez. Factores que também estiveram presentes
na indústria de cortiça e nos seus clientes e fornecedores e que originaram uma
diminuição nas vendas, resultante da retracção da procura, o encerramento de unidades industriais e do desemprego, à qual se juntaram dificuldades fiscais e de
financiamento junto da banca.

M

as, apesar desta conjuntura, a Apcor realizou um conjunto de iniciativas durante 2009 em
prol da cortiça, da indústria e dos seus associados.
O ano iniciou-se com uma adesão em massa dos associados a uma reunião para analisar a crise
do sector e, um pouco mais tarde, às eleições da Apcor (com 92 por cento de participação).
Estes encontros levaram a Direcção da Apcor às entidades governamentais, com um apelo
directo à ajuda ao sector. Os frutos foram animadores: o Plano de Apoio à Indústria da Cortiça e
o Programa Intercork – Promoção Internacional da Cortiça.
Mas os projectos não se ficaram por aqui. O Pólo de Competitividade da Fileira de Base Florestal,
Parque Empresarial da Cortiça, o modelo de organização da Apcor e da Associação de Industriais e Exportadores de Cortiça – criando uma única associação nacional da indústria de cortiça,
o protocolo com os sectores do vinho (Viniportugal), Azeite (Casa do Azeite), e Cavalo Lusitano
(Associação do Cavalo Puro Sangue Lusitano) são alguns dos exemplos que demonstram, também, a capacidade de implementar acções e actividades com outros sectores de actividade,
num lógica de promoção conjunta dos produtos portugueses e unindo, cada vez mais, esforços
para a cooperação intra e inter-sectorial.
Ao nível das actividades associativas destaca-se, ainda, o Estudo Estratégico para a Fileira da
Cortiça, em desenvolvimento pela Escola de Gestão do Porto, e que será apresentado no início
do próximo ano, assim como o Programa Formação PME que contou com 28 empresas intervencionadas em 2009 e 29 que se inscreveram para usufruir do projecto no próximo ano.
Para culminar, e como reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido até à data, a Apcor foi
agraciada com o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial – Classe do Mérito Industrial, atribuído pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva,
e viu a sua certificação pelo Sistema de Gestão da Qualidade (Norma ISO 9001:2008) renovada
sem “não conformidades”.
A Apcor conseguiu, desta forma, caminhar de uma forma mais positiva, servindo de motor de
todo um sector e abrindo o caminho para a sua recuperação que se centrará na mensagem:
tradição, inovação e sustentabilidade significam indústria de futuro.
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António Amorim recebe medalha de
mérito entregue à APCOR

Cavaco Silva visita
indústria da cortiça

APCOR reconhecida pelo
Presidente da República
A APCOR recebeu o título de Membro Honorário da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial – Classe do Mérito Industrial, atribuído pelo Presidente da República,
Aníbal Cavaco Silva, na “Sessão de Encerramento e Reconhecimento do Mérito dos
Agentes Inovadores do Roteiro das Comunidades Locais Inovadoras”.

Para o Presidente da República esta atribui-

ção tem que ver com “o reconhecimento do
trabalho desenvolvido pela associação ao longo dos últimos 50 anos no desenvolvimento
de um sector fundamental para o país e para a
região de Aveiro”. Por sua vez, o presidente da
APCOR, António Rios de Amorim, agradeceu,
em seu nome e em nome de todos os empresários e dirigentes que passaram pela associação, o reconhecimento prestado por este
órgão de soberania e referiu que “a associação
continuará a trabalhar com o mesmo nível de
qualidade até aqui aportado, no sentido de
incrementar o nível de desenvolvimento sectorial atingido ao longo dos anos, apostando
sempre na inovação e na qualidade que tem
primado na fileira”.
No site da presidência pode ler-se, ainda, que
“a APCOR é a legítima representante de toda
a indústria de cortiça nacional e tem-se dis-

tinguido na melhoria das condições de desenvolvimento técnico e de investigação do
sector, tendo contribuído decisivamente para
a fundação do Centro Tecnológico da Cortiça
(Ctcor) e para a criação do Centro de Formação
Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork)”.
E continua: “é reconhecido o seu excelente
trabalho em prol da melhoria da qualidade
da cortiça e na sua promoção no mercado
externo. A ela se deve o lançamento e o desenvolvimento do Código Internacional de
Práticas Rolheiras e respectivo sistema de
acreditação “Systecode”, várias edições da
Campanha Internacional da Cortiça e o lançamento recente do programa de promoção
internacional da cortiça (Intercork), um importante projecto de comunicação e marketing, correspondente a um investimento de
21 milhões de Euros”.
Esta atribuição decorreu no encerramento da

1ª Jornada do Novo Roteiro das Comunidades
Locais Inovadoras, que teve lugar no espaço
geográfico entre o Douro e o Vouga, e cujo
objectivo foi mostrar ao país casos de sucesso de empresas e acções locais que sejam
“respostas inovadoras aos desafios colocados
pela crise através de iniciativas que merecem
ser divulgadas e devidamente acarinhadas e
estimuladas”.
Deste modo pretendeu-se “mobilizar a capacidade inovadora dos Portugueses”, sendo esta
“uma das tarefas decisivas para ultrapassar a
difícil e preocupante situação económica e social em que Portugal se encontra e combater
as persistentes desigualdades territoriais do
desenvolvimento”. Deste roteiro, que durou
dois dias, fez parte uma visita às instalações da
empresa Cork Supply, produtora de rolhas de
cortiça e associada da APCOR, sedeada em São
Paio de Oleiros.
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NATAL

Jantar de Natal da APCOR
reuniu associados e
personalidades

NATAL
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O jantar de Natal da APCOR contou com cerca de
130 pessoas, sendo que, para além dos associados
e das respectivas famílias, estiveram presentes
representantes de vários quadrantes, onde se destacou
Manuel Pinho, ex-ministro da Economia.
O encontro decorreu no dia 11 de Dezembro, no
hotel Praia Golfe, em Espinho, e ficou marcado pelos
habituais discursos a cargo do presidente e vicepresidente da APCOR, que analisaram o ano de 2009 e
apontaram as linhas estratégicas para 2010.
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ARQUITECTURA

Obras de Arquitectura com Cortiça
Obra: Pavilhão de Portugal
Expo2000 Hannover
Arquitecto: Souto Moura e Siza Vieira
Utilização: paredes exteriores,
aglomerado negro

Obra: Fallingwater, EUA
Arquitecto: Frank Lloyd Wright
Utilização: paredes da casa de banho

Obra: Casa Arruda dos Vinhos,
Portugal
Arquitecto: Plano B
Utilização: revestimento exterior das
paredes

Obra: Observatório do Sobreiro e
da Cortiça, Coruche
Arquitecto: Manuel Couceiro
Utilização: revestimento de cortiça

Obra: Edifício da AdobePhotoshop
em Seatle, EUA
Utilização: Pavimento

Obra: Cork House, Esposende
Arquitecto: Arquitectos Anónimos®
Utilização: revestimento exterior em
cortiça

Obra: Solaleya, EUA
Arquitecto: Solaleya
Utilização: isolamento em cortiça

Obra: Armazém de envelhecimento
da Quinta do Portal, Douro
Arquitecto: Siza Vieira
Utilização: revestimento

Obra: Eco-cabana
Arquitecto: Flavio Barbini e João Silva
Utilização: revestimento exterior em
cortiça

ARQUITECTURA

Arquitecto português David Mares foi o autor

Abrigo em cortiça conquistou
o mundo
Notícias APCOR – Conseguiu conquistar o
prémio do concurso que o Museu Guggenheim lançou e que assentava numa votação
on-line em projectos inovadores de arquitectura (ver caixa). Qual é a sensação?
David Mares - Ter vencido este concurso, que
é na minha opinião muito importante visto
estar associado a duas entidades de renome
mundial, é uma honra. É com muito orgulho
que recebo o prémio, é sinal de reconhecimento de um trabalho meu o que é muito importante para um jovem arquitecto.
Sendo um prémio atribuído pela votação do
público, como explica esta votação de quase
65 mil votos?
Penso que se deve não só ao facto de ser um
projecto português, feito por um português,
mas também à aplicação da cortiça, que é um
material que oferece um bom isolamento térmico, acústico e é um bom impermeabilizante,
a juntar a estas características está o facto de
ser ecológico e de Portugal ser o maior exportador mundial desta matéria-prima.
Será que nos pode explicar melhor em que
consiste este projecto? Como nasceu a ideia?
Este projecto consiste numa caixa de cortiça,
que tem alguma dinâmica nas fachadas, o que
quero dizer com isto, é o facto de que a caixa pode apresentar-se aberta ao exterior, com
um rasgo que permite desfrutar das vistas, ou
pode fechar-se por completo conferindo sossego e privacidade ao seu ocupante. A ideia
foi-se materializando aos poucos, o processo
de projectar é algo muito dinâmico, nunca se
tem uma ideia inicial que se concretiza na sua
plenitude. A ideia vai transformando-se no decorrer do projecto.
E porque lhe chamou “Cork Shelter”?
Chamei-lhe mais correctamente “Cork Block
Shelter”. Isto porque o conceito fundamental
do projecto é um abrigo que se materializa
com paredes de cortiça, que se formam com
montagem de blocos de cortiça em prumos
verticais.
A cortiça é um material que considera interessante em termos de arquitectura?
É interessantíssimo visto ser um material natural que tem óptimas características técnicas e
que tem uma textura agradável à vista.

Pensa passar este projecto para a prática?
Penso, ainda está tudo muito insípido, mas já
houve demonstração de interesse em pôr em
prática.
E tem em mente outros projectos onde a cortiça também faça parte?
De momento não.
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Cortiça, inovação e alma portuguesa.
Três factores que estiveram na
base do projecto Cork Block
Shelter (Abrigo em Cortiça) e
que conquistaram o mundo
da arquitectura, internet e dos
admiradores de obras ecológicas e
amigas da natureza. Em entrevista
ao Notícias APCOR, David Mares,
o autor, fala de como concebeu
esta ideia e da sensação do
reconhecimento internacional.

Na sua opinião porque é que os arquitectos, de
um modo geral, não pensam na cortiça como
um material a utilizar? Acha que há desconhecimento das potencialidades da cortiça?
Sim, talvez haja algum desconhecimento do
material.

Abrigo recebeu
65 mil votos
O “CBS - Cork Block Shelter “ é o nome do
abrigo construído em cortiça pelo arquitecto David Mares e que venceu um concurso
lançado pelo Museu Guggenheim, de Nova
Iorque. Este museu de arte moderna e contemporânea lançou um desafio internacional
de design chamado “Shelter Competition”
(Competição de Abrigos) onde convidava
todos os concorrentes a enviar um projecto
3D de um abrigo de acordo com as regras
do concurso – conceber um espaço para a
habitação de uma única pessoa, desenhá-lo
no Google SketchUp (programa especifico
de desenho) e colocá-lo num lugar qualquer
na terra através do Google Earth. Seguindo as
ideias de Frank Lloyd Wright – arquitecto que
concebeu o Guggenheim – o projecto devia
estar, ainda, em harmonia com o espaço natural envolvente.
O “Abrigo da Cortiça” foi construído totalmente em cortiça e colocado no Vale dos Barris, Setúbal – região onde também se pode encontrar
montado de sobro. O projecto do jovem arquitecto foi, primeiramente, seleccionado de entre
600 projectos de 68 países. Numa segunda etapa, o Cork Block Shelter e mais nove projectos
estiveram em votação on-line durante cerca de
um mês. O projecto português saiu vencedor
ao arrecadar quase 65 mil votos - o segundo
classificado, Gonzalo Raymundo, não conseguiu chegar aos 20 mil.

David Mares foi o autor da obra premiada

Abrigo em cortiça premiado pelo Guggenheim

Interior do Cork Block Shelter
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CERTIFICAÇÃO

Milésimo certificado FSC
para Portugal
O

Forest Stewardship Council (FSC), Associação para a Gestão Florestal Responsável, está a
celebrar dois passos importantes no âmbito da
certificação florestal: a atribuição do milésimo
Certificado de Gestão Florestal (CGF) e do 15
mil Certificado da Cadeia de Responsabilidade
(CCR). E Portugal acompanhou este momento,
uma vez que o certificado mil da certificação
florestal veio para a Associação de Agricultores de Charneca (Grupo ACHAR), da Chamusca,
Ribatejo. Este certificado cobre 4535 hectares de
floresta, incluindo montado de sobro. Esta área é
apenas uma parte dos 29 mil hectares de montado de sobro que já estão certificados no nosso
país, dos 220 mil hectares a nível nacional.
Ao nível da Cadeia de Responsabilidade ou
Custódia, Portugal tem investido, também,
nesta certificação sendo que há já nove empresas ligadas à cortiça certificadas, a saber:
Amorim Cork Composites, Amorim e Irmãos

S.A. - Unidade de Coruche, Amorim e Irmãos,
S.A. - Unidade PTK, Amorim e Irmãos S.A. - Unidade de Ponte de Sôr, Piedade SA, Sá & Sobrinho, S.A., Cork Supply Group Portugal, Amorim
Revestimentos, S.A. e M.A. Silva Cortiças Lda.
No mundo, mais de 118 milhões de hectares
de floresta estão certificados pelo FSC e os certificados da Cadeia de Custódia já ultrapassam
os 15300, em mais de 100 países.
A Certificação da Gestão Florestal é um instrumento de mercado e voluntário que assegura
aos consumidores que determinados produtos
florestais, devidamente identificados, foram
obtidos segundo práticas de gestão florestal
e de transformação industrial, devidamente
enquadradas por um conjunto de princípios,
critérios e indicadores, as quais foram avaliadas de forma independente por uma entidade certificadora. Em paralelo, a certificação de
um produto de origem florestal exige, além da

No mundo, mais
de 118 milhões de
hectares de floresta
estão certificados
pelo FSC.
CGF, a rastreabilidade da matéria-prima proveniente da floresta em todas as etapas de transformação do produto até chegar ao consumidor final. A verificação desta rastreabilidade é
realizada de forma independente por uma entidade certificadora acreditada para o normativo em causa e é conhecido como Certificação
de Cadeia de Responsabilidade.
Estas duas certificações são possíveis obter
junto do Forest Stewardship Council (FSC) que
é uma organização não governamental, internacional e independente, constituída por três
câmaras – económica, ambiental e social - que
define os Princípios e Critérios FSC para uma
gestão florestal responsável. É uma entidade
acreditadora que regula a utilização da marca
FSC, reconhecendo entidades certificadoras
como qualificadas para levar a cabo processos
de certificação florestal FSC. A APCOR está presente nesta entidade com um cargo directivo.

NOVOS PRODUTOS
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Nova marca de calçado usa tecnologia em cortiça

Stork Steps – os passos da cegonha
Com um pé na natureza
e outro na modernidade,
aliando o conforto à
tecnologia, a nova marca
de calçado, Stork Steps
(“Passos da Cegonha”)
pretende que cada passo
seja um movimento para
o futuro, para um mundo
mais ecológico e amigo do
ambiente.

A

Stork Steps foi uma marca lançada pela
empresa ILS Calçado S.A., em Abril deste ano,
por Isabel Leão, Emília Pereira (Administração)
e Jorge Duarte (Marketing) e que tem como
elemento de diferenciação a utilização de uma
nova tecnologia em cortiça (CorkGel), da Amorim Cork Composites.
Isabel Leão aponta um conjunto de características ao “corkgel” e que lhe permitem afirmar
que “este é, de facto, o seu factor de diferenciação”. “Recuperação da sua forma inicial, mesmo
sob pressão, capacidade de dissipar as cargas
e amortecer as vibrações, controlo térmico e
hídrico do sapato, capacidade de absorção do
excesso de humidade e dos maus cheiros”, descreve. “Este produto é ideal para quem usa, por
exemplo, saltos altos, pois permite uma absorção do choque, contribuindo para o bem-estar
dos pés e das pernas quando expostos a longas
horas de utilização”, explica Isabel Leão. Com
uma experiência de mais de 13 anos no sector,
a administradora da empresa agarrou este desafio porque acredita que “a Stork Steps oferece
um calçado diferente e capaz de se impor nos
mercados internacionais”. Para já apresentaram
a colecção Primavera-Verão na maior feira de
calçado do mundo, a Micam, em Milão, Itália, e
afirma que “os resultados foram muito positivos.
Os distribuidores mostraram-se muito interessados e tivemos uma boa receptividade”. O resultado dos contactos estabelecidos até à data
levam a Stork Steps a voos bem longínquos.
Na Europa já têm representantes em Espanha,
França, Alemanha, Itália, Grécia, Holanda e nos
países escandinavos. A Turquia, Rússia, Canadá,
EUA e Austrália são outros exemplos. Em Portu-

gal, estão já a montar a cadeia de distribuição e
vendas e pretendem em Agosto ter já a colecção à venda nas lojas.

Nacional da matéria-prima à
execução
A Stork Steps de internacional tem apenas a
marca em inglês. No entanto, desde o conceito da mesma até ao desenvolvimento dos produtos e sua elaboração, tudo passa por mãos
portuguesas. “A ligação entre a cegonha e o
montado está presente na nossa marca como
símbolos nacionais. A cegonha remete-nos para
a natividade, elegância e liberdade e, ao mesmo
tempo, é um animal que nidifica nos montados
e logo tem uma relação com a cortiça”, explica
a administradora. Depois, o CorkGel, “para além

de ser elaborado com cortiça – um produto
nacional – também foi concebido por uma empresa portuguesa, a Amorim Cork Composites,
numa investigação que durou mais de dois
anos”, afirma.
Ao nível da execução, a ILS Calçado S.A. trata,
apenas, do desenvolvimento do produto em
sintonia com um conjunto de estilistas e depois
produzem, por subcontratação a empresas portuguesas, os pares de sapatos. Mesmo assim Isabel
Leão conta que “ o investimento no plano de negócios rondou os 400 mil euros”. Um desafio que
lhes vai permitir, na primeira colecção, colocar no
mercado 30 mil pares de sapatos para menina e
senhora, a preços que podem oscilar entre os 70
e 90 Euros o par. Para encontrar os sapatos deve
procurar na sola, na palminha e nas caixas, a imagem da cegonha, as pegadas, os ninhos, os lugares onde nidificam – esses são os Stork Steps.

Jorge Duarte e Isabel Leão
da Stork Steps
CorkGel é a particularidade
do calçado

.10 NOTÍCIAS APCOR

MEDIA

Cortiça nos media portugueses
A cortiça está cada vez mais presente nos media nacionais. Ao longo dos últimos sete anos,
os meios de comunicação social têm vindo a aumentar a publicação de notícias sobre o
sector da cortiça, resultando num aumento de quase 150 por cento de 2003 para 2009.
As fontes de informação que mais notícias veicularam, em 2009, foram as empresas de cortiça e a
APCOR. A associação 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

2

notícias publicadas. As empresas de cortiça continuam, igualmente, a transmitir muita informação
sobre o sector, da qual se destaca os projectos
de investigação e desenvolvimento que levam a
cabo – por exemplo, novos produtos – e dados
económicos sobre os seus negócios (gráfico 5).

3

Notícias publicadas
em 2009
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Composta por quatro linhas que combinam harmoniosamente cortiça e faiança, a “Alma Gémea” é o
nome de uma colecção lançada pela Amorim Cork
Composites e pela Matceramica. Quatro designers
foram convidados a conceber as linhas da colecção,
correspondentes a quatro áreas de negócio do sector da cerâmica: mesa, pequeno-almoço, cozinha e
decorativo; cada um incutindo o seu cunho pessoal,
formação e experiência diversificada na elaboração
de cada linha. A cortiça e a faiança são dois materiais
importantes na tradição nacional que projectam for-

Fonte: APCOR
Ano:2009

temente a imagem de Portugal.
In, Global Notícias, 11 Novembro 2009
A Pelcor esteve em destaque na Go Green Expo, em
Nova Iorque, onde decorreu a ECO-LUXE, uma mostra
de marcas de luxo que, dentro do espírito eco-friendly,
demonstrou que pode fazer-se Moda e inovar, sendo
‘Green’. Sob o mote “Save the World…in Style”, o evento - que decorreu no mediático Restaurante Rouge
Tomate, na 5ª Avenida - reuniu designers, empresários
e analistas de mercado. Sandra Correia, gerente da
Pelcor, levou o melhor das suas colecções de moda,
viagem, escritório e home, bem como os novos e sofisticados acessórios fashion e footwear.
In, Oje, 12 Outubro 2009
No âmbito do Roteiro das Comunidades Locais Inovadores, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva,
visitou no mês de Novembro a fábrica de rolhas de
cortiça da multinacional Portuguesa Cork Supply, em
São Paio de Oleiros. Esta visita foi, de acordo com Jochen Michalski, um reconhecimento do esforço que a

empresa tem feito para “melhorar o prestígio da cortiça e fazer frente aos vedantes alternativos que estão a
espalhar-se pelo mundo”.
In, O Primeiro de Janeiro, 20 Novembro 2009
A Câmara Municipal de Castro Verde vai aderir ao
projecto de reciclagem de rolhas de cortiça, promovido pela Resialentejo (empresa de tratamento e
valorização de resíduos), em parceria com a APCOR
e com mais sete autarquias da zona. A iniciativa tem
por base a recolha de rolhas de cortiça utilizadas na
restauração e hotelaria, assim como pelos munícipes.
As rolhas serão posteriormente recicladas e servirão
para produzir outros produtos elaboradas a partir
desta matéria-prima. O investimento estimado para
este projecto é de 120 mil Euros; 30% dos quais serão
suportados pelos municípios. O restante valor é comparticipado por uma candidatura a desenvolver pela
Resialentejo e APCOR.
In, Diário do Alentejo, 20 Novembro 2009
No âmbito da 15ª reunião da Conferência das Partes
da Convenção das Nações Unidas para as Alterações
Climáticas (COP15), em Copenhaga, Dinamarca, a
Quercus e a Objectivo 2015 apelaram a José Sócrates
para a defesa do ambiente. Este apelo ficou simbo-
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[Recortes de Imprensa]
ma petição em defesa das rolhas de cortiça está a
ser divulgada e assinada na Internet. Os promotores
pretendem reunir dez mil assinaturas para conseguir levar o problema da substituição das rolhas de cortiça por
vedantes sintéticos à Assembleia da República. Quem
assinar esta petição reivindica que engarrafadores e produtores de vinho, retalhistas e comerciantes de vinho
e os governantes nacionais tomem uma atitude sobre
esta matéria e tornem obrigatório a informação sobre o
tipo de vedante nos rótulos dos vinhos.
In, Jornal do Algarve, 12 Novembro 2009
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o ano de 2009 foram publicadas 883 notícias
o que significa mais de duas notícias por dia (gráfico 1) e um aumento de 266 notícias face ao ano
transacto.
Relativamente às publicações por mês, o pico foi
atingido no mês de Fevereiro com a publicação
de 141 notícias. Este grande volume de informação produzida teve como principal factor a crise
que se fez sentir no sector, que abarcou quase 80
notícias. O mês de Março surge como segundo
destaque, registando 108, das quais 41 foram dedicadas ao Plano de Apoio à Indústria da Cortiça
(PAIC) (gráfico 2).
A publicação que mais abordou o sector da
cortiça, no ano de 2009, foi o Jornal de Notícias,
com 70 artigos, seguido pelo Diário Económico
e o Diário de Notícias, com 52 artigos cada um.
Dentro dos jornais regionais, o Terras da Feira surge claramente à frente com 57 notícias, seguido
pelo Diário de Aveiro com 33 artigos. As diversas
revistas publicaram 141 notícias (sendo que a Focus publicou seis artigos e a Visão dedicou cinco
notícias) e os restantes jornais nacionais dedicaram ao tema 174 notícias (dos quais se destaca a
Vida Económica com 40 artigos e o OJE com 23
notícias) (gráfico 3).
Os temas mais abordados, em relação ao sector
da cortiça, no ano de 2009, foram os Projectos
APCOR (23 por cento) e a Crise do Sector da Cortiça (21 por cento do total). Na primeira temática
foram abordados temas como o programa de Promoção Internacional da Cortiça (Intercork), o Plano
de Apoio à Indústria da Cortiça, os protocolos que
a APCOR estabeleceu com outras associações e o
Parque Empresarial da Cortiça (gráfico 4).
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Metodologia:
A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa).
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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Explorar a cortiça, material renovável e natural, como
matéria base para a produção de produtos eco-sustentáveis, com design nacional, é a premissa da Corque. A marca fundada por Ana Mestre, em parceria
com Gonçalo Riscado, e lançada oficialmente na Feira
Internacional de Milão 2009, apresenta, na sua primeira colecção, peças de designers Portugueses. Pouf de
esferas ligadas entre si, consola, poltrona, castiçais, frappé ou bases inspiradas em topografias do território
nacional são alguns exemplos do melhor que se pode
fazer, na área de mobiliário e acessórios, aliando cortiça, qualidade e design.
In, Caras Decoração, 1 Dezembro 2009

27%

9%

5%

21%

lizado por uma oferta de cinco presentes que simbolizam a importância desta luta. Entre estes cinco
presentes é de destacar o sobreiro, que, pela sua contribuição na redução das concentrações de dióxido
de carbono na atmosfera, é um elemento essencial
neste combate. Estas ofertas servirão para relembrar
as grandes questões que vão ser decididas pelos Chefes de Estado na Cimeira e que afectarão o futuro da
Terra e da Humanidade. O facto de ter sido oferecido
um sobreiro contribui para uma percepção fortificada
do sector da cortiça.
In, Quercus.pt, 4 Dezembro 2009
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· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos cortiça
· Novas fábricas cortiça
· Dados Económicos sobre empresas
· Cortiça e Ambiente
· Outros

Vila Real de Santo António, no Algarve, foi o lugar
que serviu de exposição para um presépio gigante
e que contou como um dos materiais a cortiça. O
presépio tem 140m2 de área, 15 toneladas de areia,
400 quilos de cortiça, 1.500 quilos de pó de pedra
e cerca de 3.500 figuras. Uma horta biológica, um
mercado, um parque infantil, são alguns dos elementos que os autores, Teresa Marques, Augusto
Rosa e António Bartolomeu, colocaram nesta obraprima.
In, Observatório do Algarve, 06 Dezembro 2009
A cortiça é apontada como uma dica/ideia para quem
está a pensar em remodelar a sua casa e utilizar produtos mais ecológicos. A cortiça é referida como sendo agradável ao toque e fácil de instalar, é natural e
resiste à água. No artigo é referido ainda que a cortiça
vem da casca do sobreiro, que é descortiçado, não
sendo necessário cortar a árvore para a extrair. Há,
ainda, uma referência a Portugal como o lugar onde
de podem encontrar os sobreiros e onde esta árvore
é protegida.
In, www.timescolonist.com 08 Dezembro 2009
Tornado é o nome de uma mesa com uma silhueta
elegante, formas assimétricas e que causam movi-

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

mento e dinamismo. Particularidade: é elaborada com
um bloco massivo de cortiça.
In, http://saal-design.com/collection-TORNADO.htm
O lince-ibérico cedido pelas entidades espanholas
a Portugal, no âmbito do programa de criação em
cativeiro, foi trazido do Zoobotânico de Jerez de la
Frontera para o Centro Nacional de Reprodução do
Lince-Ibérico em Silves, em Outubro. Segundo os
responsáveis espanhóis, outros linces deverão ser enviados para Portugal. Registe-se que o lince ibérico é
uma das espécies que está em vias de extinção e que
tem no montado de sobro o seu habitat.
In, http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id
=1406914, 26 Outubro 2009
Ao tentar abrir uma garrafa de vinho vedada com
screw-cap, a jornalista Sarah McCleery descreve a sua
frustração ao notar que esta não abre: a cápsula tinha
defeito, e, apesar de esta rodar na garrafa, não se separava do topo; impedindo que a garrafa fosse aberta.
“Se a garrafa fosse vedada com rolha, e me tivesse esquecido do saca-rolhas; resolvia esse problema num
instante”, diz. “O screw-cap, por outro lado, é um problema bem mais complicado”.
In, Oxford Times, 5 Novembro 2009
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QUALIDADE

APCOR renova certificação pela
ISO 9001:2008 sem não
conformidades
A APCOR acaba de obter a renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
(Norma NP EN ISO 9001:2008). Na auditoria de acompanhamento realizada pela Associação Portuguesa de Certificação (Apcer), a Apcor não registou nenhuma “não conformidade” ao sistema,
tendo sido apenas sugerido algumas “melhorias”.

A

ssim, a associação renovou o seu Certificado
de Conformidade número 2008/CEP.3303, obtido o ano passado, e cujo âmbito é “concepção,
desenvolvimento e realização de serviços de
informação, representação e apoio técnico às
empresas do sector da cortiça.”
Este processo tem como objectivo principal
melhorar os serviços prestados aos associados,
bem como criar as condições adequadas ao de-

senvolvimento da missão da associação, tendo
presente a valorização da fileira da cortiça.
No âmbito desta metodologia, a associação definiu como Política da Qualidade: “Na prossecução da sua missão, a APCOR baseia a sua política
de qualidade na satisfação dos associados, através do cumprimento dos objectivos, do envolvimento e motivação da equipa operacional e
parceiros estratégicos, num espírito inovador e

de melhoria contínua da organização.”
A APCOR definiu, ainda, como missão: “promover e valorizar a cortiça enquanto matéria-prima
de excelência e os seus produtos, através da
criação das condições necessárias ao desenvolvimento dos seus associados.” Como valores, a
associação defende a “excelência quando pretendemos superar as expectativas, através do
rigor, da eficácia, do entusiasmo e da vontade
de inovar; e a cooperação e independência na
procura da participação activa dos associados
em benefício dos interesses e desenvolvimento
da fileira.”
A certificação pela Norma NP EN ISO 9001:2008
reflecte a preocupação da APCOR na definição
e implementação de um conjunto de processos e metodologias, assegurando, desta forma,
elevados padrões de qualidade, eficiência, performance e competitividade, demonstrando a
capacidade de resposta a todas as necessidades
dos associados e demais entidades públicas e
privadas.
Esta política envolve e compromete todos
quantos colaboram e participam na prossecução da
missão da APCOR e surge na sequência de um
trabalho desenvolvido por todo o sector e que
visa o aumento da qualidade em todas as frentes de actuação, traduzidas na melhoria contínua dos produtos/serviços disponibilizados aos
associados.
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Documentário sobre o
montado apresentado a três mil
cientistas
“A Sustainable Forest – The cork oak and holm

oak ecosystems in Portugal” (A Floresta Sustentável – os ecossistemas do montado de sobro e
de azinho em Portugal) é o título do documentário elaborado pela investigadora portuguesa
Luísa Nunes e por Carlos Reis e que relata a riqueza das florestas mediterrâneas. Este filme, de
cerca de 30 minutos, mostra a beleza do ecossistema português e a sua sustentabilidade e
tem como objectivo divulgar esta genuinidade
junto das audiências estrangeiras.
Durante o período de formação de mestrado
e doutoramento, respectivamente no Reino
Unido e nos EUA, a investigadora reparou que
havia uma informação muito distorcida, pelo
menos a nível académico, sobre a exploração
da cortiça. Deste modo, considerou que deveria
realizar este documentário para explicar não só
a história do ecossistema e a sua ecologia, mas
também desmistificar os aspectos antagónicos

Filme sobre a cortiça foi
exibido no Quénia

que possam haver entre a indústria da cortiça e
a conservação.
O filme foi, recentemente, exibido no maior
congresso mundial florestal (Nairobi, Quénia),
organizado pelas Nações Unidas, onde participaram três mil cientistas de todo o mundo,
e tal foi o interesse que a autora recebeu um
pedido do Dvd para constar da biblioteca
da United Nations Environment Programme
(UNEP). O documentário foi, ainda, seleccionado para três festivais internacionais de cinema ambiental.
A investigadora está, neste momento, a tentar
encontrar apoios para a divulgação do filme, em
2010, no Imperial College de Londres e no Royal
Holloway University, assim como em várias instituições de ensino nos EUA. Se desejar contribuir
para esta divulgação, pode contactar os serviços
da APCOR para mais informações e consultar o
endereço electrónico: www.forestdocs.com .

Promoção da cortiça no Algarve
D

e 05 a 20 de Dezembro, a Associação Rota
da Cortiça, com o apoio de algumas entidades
locais, promoveu a cortiça, com um stand, no
Algarveshoping, na Guia, Albufeira. O espaço foi
decorado com produtos trabalhados em cortiça
por artesãos de São Brás de Alportel.
Os visitantes foram abordados com uma breve
informação sobre a cortiça, desde a floresta ao
produto final, e foram convidados a fazer uma
visita guiada através da Rota da Cortiça. Foram,
ainda, distribuídos folhetos em várias línguas de
acordo com a nacionalidade do visitante. O público que visitou o espaço foi, essencialmente,
nacional, de onde se destacaram professores e
auxiliares de geriatria – que procuram mais informação sobre a cortiça e desejam ver como
funciona a rota -, mas também internacional.
E como era Natal, os visitantes acabaram por adquirir uma pequena peça em cortiça para lembrança ou oferta neste momento festivo.
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Fileira Florestal no
Portugal Tecnológico
A

APCOR esteve presente, de 7 a 10 de Outubro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL),
na feira “Portugal Tecnológico”. Esta presença
foi efectuada no stand representativo do Pólo
de Competitividade da Indústria de Base Florestal (representado pela Associação para a
Competitividade da Indústria da Fileira Florestal - AIFF).
O “Portugal Tecnológico” é a maior mostra de
tecnologias de informação em Portugal, e pretende dar a conhecer o que de melhor se faz
em Portugal nas áreas da Inovação e Tecnologia. O evento deste ano procurou retratar a revolução verificada no dia-a-dia dos cidadãos e
empresas com a aposta na inovação e tecnologia, dando destaque aos projectos de índole

tecnológica que, em cada área de actividade,
contribuem para o sucesso do País e das Regiões. A edição de 2009 do Portugal Tecnológico apresentou todos os pólos de competitividade e clusters. Neste sentido, a presença
deste Pólo de Competitividade da Indústria
de Base Florestal alertou para as questões da
sustentabilidade e do meio-ambiente, chamando a atenção dos visitantes para o facto
de que as escolhas ambientalmente correctas,
são aquelas que contribuem em maior escala
para a conservação do planeta. Esta foi, ainda,
a primeira actividade pública da AIFF que, tendo sido constituída recentemente, tem como
objectivo a promoção e o exercício de iniciativas e de actividades tendentes à criação de

O “Portugal Tecnológico”
é a maior mostra
de tecnologias de
informação em Portugal,
e pretende dar a
conhecer o que de
melhor se faz no nosso
país.

um centro nacional de competitividade, inovação e tecnologia, de vocação internacional,
e, bem assim, tendo presentes requisitos de
qualidade e profissionalismo, promover e incentivar a cooperação entre empresas, organizações, universidades e entidades públicas,
com vista ao aumento do respectivo volume
de negócios, das exportações e do emprego
qualificado, nas áreas económicas associadas
à Fileira Florestal Portuguesa.
De registar que neste espaço reservado ao
Pólo de Competitividade da Indústria de Base
Florestal estiveram representadas as sub-fileiras da cortiça, da pasta e papel e da madeira
e mobiliário, sectores que, por sua vez, fazem
parte da AIFF.
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Qualidade da Rolha de Cortiça
reconhecida internacionalmente
A

qualidade da rolha de cortiça foi, mais uma
vez, internacionalmente reconhecida. A percepção do seu desempenho continua em ascensão,
com inúmeros comentários de personalidades
afirmando o seu crescente apoio e satisfação
para com este vedante.
Nos Estados Unidos, a Sociedade de Vinhos Franceses (French Wine Society) realçou que o problema de TCA (2,4,6-trichloroanisole) - vulgarmente
designado como ‘gosto a rolha’ -, não foi considerado um problema no seu evento anual, que
decorreu em Outubro. Mais de 500 garrafas de
vinho foram abertas na Conferência da Sociedade
de Vinhos Franceses e foi anunciado que apenas
quatro destas garrafas estavam com problemas
relacionados com este composto químico.
Lisa Airey, directora de educação da Sociedade
de Vinhos Franceses afirmou que “estes números são bastante impressionantes. Claramente
estamos a observar uma mudança muito positiva na confiança dada à rolha de cortiça natural”.
E continua: “houve uma mensagem nas garrafas que abrimos este ano. Demasiadas pessoas
consideram que o TCA é responsável por qualquer aroma mau presente no vinho. Dizem que
o vinho está com ‘gosto-a-rolha’. Isto é injusto... e
está na hora de mudar isso”.
Este anúncio segue-se a um relatório do Dr.
Christian Butzke – Professor de enologia Americano e Júri de Vinho – que afirmou que “o TCA já
não é considerado um problema para a Indústria Vinícola dos Estados Unidos”. No relatório,
publicado na edição de Maio/Junho 2009 da
Vineyard & Winery Management, Butzke diz que
“o TCA não é problemático do ponto de vista do
consumidor e do produtor”.
Para além das declarações da Sociedade de
Vinhos Franceses e de Butzke, a reconhecida

publicação líder de Mercado dos EUA, Wine
Business Monthly, afirmou, no seu ‘Relatório de
Vedantes 2009’, que “a cortiça natural continua a
ser o vedante com melhor resultado nas adegas
Americanas em termos de ‘percepção geral’”.
Para finalizar, no evento Wine Future que decorreu em Rioja, Espanha, o reconhecido crítico de

vinho Robert Parker comentou que “a qualidade
da cortiça claramente melhorou e que se têm
registado desenvolvimentos positivos no sector”. O especialista usa a experiência que teve na
prova em Rioja para evidenciar a sua afirmação
e coloca o número de possíveis garrafas problemáticas inferior a um por cento.

Tese analisa negócio da
cortiça no séc.xx
“El negocio de exportación corchera en España y Portugal durante el siglo XX: cambios
e intervención pública” (O negócio de exportação da cortiça em Espanha e Portugal durante o século XX: mudanças e intervenções
públicas) é o título da tese de doutoramento
de Francisco Manuel Parejo Moruno, pela
Universidade da Extremadura.
A tese analisa as alterações que marcaram o
negócio mundial da indústria de cortiça no
século XX, centrando-se, essencialmente,

em Espanha y Portugal em comparação com
os restantes países intervenientes no negócio.
Destaca-se, ainda, o intercâmbio de posições
na liderança mundial, que se produziu entre
ambos os países desde a guerra civil espanhola
de 1936, já que Portugal ascendeu à potência
mundial e Espanha assumiu o segundo lugar.
O documento pode ser descarregado em
http://franparejo.files.wordpress.com/2009/10/
tesis-f-m-parejo-moruno.pdf ou consultado na
biblioteca da APCOR.
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OPINIÃO

O símbolo da Cortiça, onde a
cultura converge com a inteligência
A

incerteza de não conseguirmos inequivocamente assegurar que o vinho que nos propomos consumir é vedado com uma rolha de
cortiça, frustra o nosso ego de consumidor conhecedor e responsável, por inadvertidamente
não utilizarmos um produto de qualidade inquestionável, amigo do ambiente, responsável
pela fixação de grandes quantidades de dióxido
de carbono contrariando o aquecimento global, que promove a biodiversidade e impede a
desertificação do sul da Europa.
Apesar de todos os apelos e das óbvias vantagens na escolha de um vinho vedado com uma
rolha de cortiça, na verdade não existe qualquer
informação que permita fazer desta opção uma
certeza, sendo bastante possível o desencanto
resultante do aparecimento de um fastidioso
obturador de plástico, ao sair de um gargalo
cansado, pelo esforço da extracção pelo sacarolhas.
Quem sabe, até, se a falta de informação nos impede de fazermos um brilharete junto dos amigos, ao evidenciarmos o nosso conhecimento
e preocupação com o meio ambiente, fazendo
deste um tema de conversa actual e demonstrador de uma cultura genuína!
É natural que os consumidores de vinho privilegiem os vinhos selados com rolha de cortiça,
associando a existência da rolha a uma dádiva
da natureza, que em conjunto com o vinho
maximiza todo o esplendor de uma oferta fas-

cinante, por tornar ainda possível contornar a
proliferação e consumo de produtos alimentares cada vez mais “fast”.
A verdade é que, apesar de todas as profecias
de alguns “iluminados” que vaticinaram a morte
da rolha da cortiça, ela continua incansável com
a sua espantosa resiliência, a vedar vinhos reputados no mundo inteiro e a demonstrar a sua
vitalidade, suportada na qualidade única de um
produto natural sustentável.
O Jornal de Negócios na sua publicação de 5
de Agosto de 2009, releva que “Americanos continuam a preferir rolhas de cortiça nas garrafas de
vinho”, fazendo alusão a notícias de publicações
relevantes do sector vinícola, nomeadamente:
- A “Business Wire” refere que o seu último estudo
junto de 229 casas vinícolas dos EUA revela que a
cortiça natural continua a ter a mais alta classificação no que diz respeito às opções de rolhas para
as garrafas de vinho.
- Entretanto, conforme reporta a Decanter.com,
um vinho neo-zelandês tornou-se recentemente o
“sauvignon blanc” mais vendido nos EUA, com a
sua rolha em cortiça natural vista como um factor
preponderante do seu sucesso de vendas.
- A Decanter.com refere que a casa vinícola que
produz o referido vinho optou pela rolha de cortiça especificamente para o consumidor norteamericano, uma medida que significa que foi
contra a tendência dominante das rolhas na Nova
Zelândia.

- A “Business Wire” cita ainda um recente estudo
sobre percepções do consumidor, realizado por
Nelson Barber, Christopher Taylor e Tim Dodd da
Texas Tech University, intitulado “Twisting Tradition: Consumer’s Behavior Toward Alternative Closures”, que refere que 71% dos consumidores norteamericanos prefere rolhas em cortiça natural.
Numa apresentação do estudo, os investigadores
salientaram que a embalagem de um produto
pode ter um valor considerável em termos de estratégia de “marketing” competitiva e que “o estilo da rolha chama de imediato a atenção para o
produto, sendo considerada pelos consumidores
como um reflexo directo da qualidade do vinho”.
Os três investigadores avançaram que os consumidores continuam, na generalidade, a considerar
as rolhas de plástico como uma indicação de vinhos baratos e as de cortiça como uma indicação
de vinhos de qualidade.
Por outro lado, a legislação existente parece
apontar para os direitos dos consumidores, incluindo o direito a uma plena informação sobre
os géneros alimentícios.
Saliente-se a DIRECTIVA 2000/13/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20
de Março de 2000, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes
à rotulagem, apresentação e publicidade dos
géneros alimentícios, que refere o seguinte No
Artigo 2.:
1. A rotulagem e as modalidades em que é realizada não podem:
Ser de natureza a induzir em erro o comprador,
nomeadamente:
i) no que respeita às características do género alimentício e, em especial, no que se refere à natureza,
identidade, qualidades, composição, quantidade,
durabilidade, origem ou proveniência, modo de
fabrico ou de obtenção,
ii) atribuindo ao género alimentício efeitos ou propriedades que não possua,
iii) sugerindo que o género alimentício possui características especiais quando todos os géneros
alimentícios similares possuem essas mesmas características;
E concretamente no ponto 3. do mesmo artigo:
As proibições ou restrições previstas no nº 1 aplicar-se-ão igualmente:
À apresentação dos géneros alimentícios e, nomeadamente, à forma ou ao aspecto que lhes é
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conferido ou à sua embalagem, ao material de
embalagem utilizado, à maneira como estão dispostos bem como ao ambiente em que estão expostos; …
É claro que somos sensíveis aos argumentos
que nos remetem para as obrigações legais da
rotulagem pesada, que transforma os rótulos ou
contra-rótulos das garrafas num manancial de
informação, por vezes pouco valorizada pelos
consumidores (mas obrigatória), mas não será
possível uma solução que nos permita na compra escolher inequivocamente um vinho vedado com cortiça?
A Confederação Europeia da Cortiça (CELiège) desenvolveu e registou uma imagem de marca destinada a identificar os produtos produzidos maioritariamente com cortiça, com o intuito de que
esta marca seria usada, não apenas em rolhas, mas
também em todos os outros produtos de cortiça
(revestimentos, decorativos, etc.) desde que cumpram a exigência relativa à sua composição.
Infelizmente a utilização do símbolo da cortiça é
ainda muito pontual e circunscrita praticamente a produtos que não a rolha. Seja pela falta de
interesse, seja pela inércia dos agentes económicos, seja pela influência de alguns interesses
que preferem esconder o vedante na garrafa, a
verdade é que este facto nos impede de distinguir o gato da lebre.
Ainda assim e não escondendo o nosso desapontamento, admitimos que talvez existam
alguns agentes económicos (poucos) que não
reconheçam qualquer vantagem na utilização
de uma rolha de cortiça e muito menos na disponibilização desta informação ao consumidor.
Cabe a cada um optar e reflectir na sua própria
estratégia. Mas, mesmo assim, permitam-nos
a possibilidade de avaliar para podermos ser
conscientes ao escolher.
O cliché “uma imagem vale mais do que mil palavras” também se aplica à cortiça. Em suma, a
relevância do símbolo da cortiça é que induz
no consumidor uma associação implícita à
qualidade, à sustentabilidade ambiental e ao
charme dos ambientes requintados. Qual é o
impedimento? Não será assim desejável e também oportuna a imediata aposição do símbolo
da cortiça nas garrafas de vinho que obturamos
com rolhas de cortiça?
Para Portugal a cortiça é bastante mais do que
uma oportunidade, é uma certeza coerente. Para o
mundo, a aposição do símbolo da cortiça numa
garrafa de vinho pode e deve ser vista como
uma atitude de cultura, de inteligência e de disseminação estratégica de uma ética social.
Alzira Quintanilha
Directora do Centro Tecnológico da Cortiça
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Cerveja Sagres Bohemia
com rolha de cortiça
A

Sociedade Central de Cervejas e Bebidas
(SCC) lançou a primeira cerveja Portuguesa com
rolha de cortiça e em garrafa de 75 cl, uma edição comemorativa de Sagres Bohemia Reserva
1835, que assinala o acordo estabelecido com a
Fundação Dom Manuel II.
Esta nova edição da Sagres Bohemia, de design
exclusivo e sofisticado, foi pensada nos exigentes consumidores desta cerveja, disponibilizando-lhes, numa experiência única, uma embalagem propícia para partilharem e oferecerem aos
amigos e família, celebrando as festas natalícias

e de passagem de ano.
Esta embalagem da Sagres Bohemia Reserva
1835, que reforça o posicionamento desta marca no segmento Premium das cervejas Portuguesas, já está disponível em todos os Supermercados do país, bem como em Restaurantes
seleccionados.
Herdeira de uma longa tradição, iniciada na oitocentista Fábrica da Trindade, a cerveja Bohemia
1835 é uma homenagem ao conhecimento e
inspiração dos mestres cervejeiros, que remonta à receita original do convento da Trindade.

O planeta da cortiça
para as crianças

O Corkie é a mascote do Planetcork

P

lanet Cork é o mais recente site com informação sobre cortiça e destinado às crianças.
Acessível em www.planetcork.org, o objectivo
deste espaço é ser uma fonte de educação para
os professores e crianças que pretendam saber
mais sobre o desenvolvimento sustentável, o
montado e a cortiça. De uma forma divertida,
através de desenhos para colorir, perguntas e
respostas sobre esta temática e posters, os visitantes são guiados pelo “Corkie” e convidados
a descobrir as características da cortiça, as suas
diversas aplicações, a flora e fauna do montado
e a árvore propriamente dita.
O sobreiro, o ambiente, o ecossistema, o des-

cortiçamento, as propriedades e as utilizações,
são os principais menus que encontramos neste sítio. É dado, ainda, relevo à história da cortiça, onde nasce a cortiça, e uma actividade que
apela à participação das crianças. O objectivo é
levar os mais pequenos a elaborar peças com
cortiça reciclada, tirar uma fotografia e enviar
para o “Corkie” que seleccionará os melhores
trabalhos e presenteará os mesmos com um
certificado e a colocação da fotografia e do
nome no site.
Este espaço foi desenvolvido pelo Cork Industry
Federation (Associação da Cortiça no Reino Unido) e está desenvolvido apenas em inglês.
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Claudia Santos, Directora de Qualidade da Corgom S.A.

“As rolhas de cortiça são o
melhor vedante para o vinho”

A Corgom S.A. é uma
empresa horizontal,
integrando a
totalidade dos
serviços que
um produtor
engarrafador
necessita.
os restantes entre a produção e administrativos.
No ano de 2009, vendeu aproximadamente 70
milhões de rolhas de cortiça.

De mãos dadas com a
qualidade

Empresa vendeu cerca de 70 milhões de rolhas em 2009

A Corgom conta já com mais de 25 anos de ex-

A Corgom S.A. oferece vários serviços
à indústria vinícola

periência no sector da cortiça. Fundada em 1984
por Armando Correia da Silva e José Gomes Pinto,
começou por adoptar o nome dos seus fundadores Correia e Gomes, Lda. e especializou-se na fabricação de blocos de cortiça para a indústria do
calçado e decoração e na produção de rolhas de
cortiça para venda a intermediários. A entrada de
mais um sócio para a empresa, projectou-a para o
fornecimento exclusivo de rolhas ao cliente final,
com a entrega de todo o tipo de rolhas (naturais,
colmatadas, capsuladas e, em menor escala, técnicas). As rolhas naturais passaram a ser totalmente
produzidas internamente e as restantes adquiridas em bruto e acabadas com os meios internos
da Corgom.
No ano de 1996, a Corgom passa a Sociedade
Anónima e assume o nome que possui até hoje,
sendo integrada num grande grupo, a Metalgest.
“A Corgom teve necessidade de encontrar um elemento diferenciador, uma vez que, se assim não
fosse, passaríamos a ser mais uma empresa de pequena dimensão a produzir rolhas. Tornamo-nos
numa empresa horizontal, integrando a totalidade
dos serviços que um produtor engarrafador necessita, ou seja, oferecer ao cliente não só as rolhas
e cápsulas mas também garrafas, barricas, o serviço de engarrafamento, acabamento de vinhos,
entre outros”, explica Claudia Santos, Directora de
Qualidade.
A Corgom oferece estes últimos serviços dentro
da Península Ibérica, mas a exportação de rolhas e
cápsulas chega à Europa e, também, à América.
Com uma área total descoberta de 6500 m2 e
coberta de 2500m2, a Corgom S.A. conta com 25
colaboradores, quatro pessoas da área técnica e

A Corgom S.A. aposta, desde 1995, na certificação
da qualidade. Desde esta data que é certificada
para a área da cortiça e nos vinhos desde 2005.
Em 2001 aderiu, ainda, ao Systecode – sistema de
acreditação das empresas mediante o Código Internacional das Práticas Rolheiras.
“Com a ISO 9001 já seguíamos todos os requisitos exigidos ao nível da produção e dos processos, logo, a nível interno, o Systecode foi apenas
uma confirmação. Mas a nível sectorial considero
que este sistema serviu para “alavancar” todas as
empresas do sector para os mais altos níveis de
qualidade”, refere Claudia Santos. E continua: “ este
sistema serviu para dar confiança aos produtores
engarrafadores e credibilizou imenso o nosso produto.”
No que toca à relação com a APCOR, a Directora
de Qualidade regista que “a associação envia um
conjunto de informação e legislação muito importante para as empresas e, agora, com o envio
por e-mail, esta documentação chega a um maior
número de pessoas dentro da empresa, o que é
muito positivo.” “Considero, também, que ao nível
do apoio técnico, dos seminários, a associação
tem desenvolvido um bom trabalho, assim como
ao nível externo, pois a APCOR coloca o sector a
falar a uma só voz junto das entidades competentes. A associação tem tido um papel pró-activo o
que é muito benéfico para todos.” Por último, a
engenheira refere o projecto Parque Empresarial
da Cortiça, lamentando, apenas, o facto de a sua
construção estar “a demorar bastante tempo.”
Ao nível sectorial, Claudia Santos tem a “convicção de que as rolhas são o melhor vedante para
o vinho, e, por isso, a cortiça vai continuar a ter
o seu lugar, porque faz um excelente trabalho.”
No entanto, considera que “para ultrapassar este
momento, o mercado vai ter de se adaptar e dar
uma resposta mais eficiente ao cliente. Falo, por
exemplo ao nível de preços mais competitivos e
respostas mais rápidas às solicitações.” E para tal, a
Directora de Qualidade aponta um caminho: “para
reduzir os custos, é necessário processos produtivos mais eficazes, um bom serviço de aprovisionamentos e uma equipa motivada e pluridisciplinar,
capaz de implementar um plano de acção de forma rápida e eficiente nas variadas situações.”

PROGRAMAS

Programa
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Principais actividades em curso

Próximas actividades

• Execução das Acções.

• Preparação de iniciativa a realizar em 2010 que
envolverá todos os associados.

Sistema de Gestão da
Qualidade

• Auditoria Interna.
• Auditoria de Acompanhamento da APCER.

• Após revalidação de certificação, continuar a
cumprir com as regras impostas pela norma de
referência, sempre com o objectivo de melhoria
contínua dos produtos/serviços disponibilizados
aos seus associados.

Pólo de
Competitividade da
Floresta (PCT)

• Elaboração de candidaturas e constituição da equipa executiva.

• Angariação de novos associados;
• Apresentação de candidaturas.

Programa Formação
PME

• Selecção de empresas para o lançamento da nova fase do programa.

• Encerramento da 1ª fase do programa (2009);
• Arranque da 2ª fase do programa.

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

Programa
Intercork – Promoção
Internacional da
Cortiça

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

• Selecção das agências para os vários lotes do
concurso.

Feliz 2010

Ano Internacional da biodiversidade
A indústria da cortiça preserva a diversidade
da vida animal e vegetal dos montados.

A Apcor deseja-lhe um Feliz Natal e
um excelente ano de 2010.

