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NOTÍCIAS APCOR

Congresso Mundial do Sobreiro
e da Cortiça reuniu oradores de topo
Oradores de todos os cantos do mundo, mais de 450 participantes, um apoio incondicional do Governo à fileira da cortiça e mensagens de alento para um sector que todos acreditam ter um futuro
promissor, são alguns pontos-chave a destacar do 2º Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça.
| p. 2 a 5

Gala Anual premeia
sete entidades

Estrela de Hollywood planta
um sobreiro

Novo programa de cooperação
entre Portugal e Espanha

Inovação, Floresta, Informação, Revelação, Conhecimento, Rolha de Cortiça e Mérito são os
prémios que pelo segundo ano consecutivo a
APCOR oferece a entidades e personalidades
que se distinguem pelo seu trabalho em prol da
cortiça.
| p. 6 e 7

A actriz Daryl Hannah plantou um sobreiro no
espaço arbóreo da Universidade da Califórnia,
em Davis. Refira-se que este é 591º sobreiro
daquele espaço.

CorchAcção (Cooperação empresarial no sector da cortiça) é o nome do mais recente projecto em desenvolvimento pela APCOR, a Associação Empresarial da Região de Portalegre
e a Agrupacion Sanvicentina de Empresários
de Corcho para a promoção da cortiça.
| p. 17
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EDITORIAL

EDITORIAL

“Gerar conhecimento e análise das questões centrais colocadas à fileira da cortiça”, “colocar em debate as acções estratégicas da fileira da
cortiça no cenário do médio e longo prazo”, “criar um evento de referência a nível nacional e internacional, capaz de transmitir a dinâmica
actual do sector” e, por último, fazer a apresentação dos resultados obtidos com a campanha InterCork – Promoção Internacional da Cortiça,
foram os objectivos definidos para a realização do Congresso Mundial
do Sobreiro e da Cortiça.

Objectivos definidos e amplamente concretizados a vários níveis, como vere-

Feira

Data

Local

Web-site

Domotex
Middle East

12 a 14 de
Setembro
2011

Dubai

www.Domotex-middleeast.com

MADE expo

5 a 8 de
Outubro 2011

Itália

www.madeexpo.it

mos neste jornal.
O nível de participação foi notável. Registamos 450 inscritos sendo que o excelente auditório da Fundação Champalimaud estava completamente lotado. A elevada participação dos agentes da fileira foi bem sentida, sendo visível a presença
dos agentes da floresta e da indústria. Investigadores e representantes de universidades e centros de investigação marcaram, de igual modo, forte presença. A nível internacional foi possível contar com uma boa delegação dos nossos colegas
oriundos, especialmente, da indústria Espanhola e Italiana, entre outros países.
Outra nota que gostaríamos de destacar e que passa pela qualidade do programa
e dos oradores envolvidos. Ao longo dos diversos painéis, foi possível testemunhar o conhecimento e experiencia dos interlocutores que se têm revelado nas
mais variadas áreas da ciência, do ambiente, da arquitectura e da indústria, a nível
nacional e internacional. Não tendo sido esquecida a perspectiva de mercado de
destino da cortiça e dos seus produtos, os oradores deram-nos a conhecer a sua
perspectiva de confiança para um futuro promissor para a cortiça, acompanhado
por uma estratégia de diversificação de produtos e em que a aposta em novas
aplicações de cortiça será uma realidade incontornável.
Uma vez mais, este congresso permitiu constatar a dimensão natural associada
à fileira da cortiça e a importância dessa variável na afirmação dos produtos de
cortiça face a mercados exigentes e ávidos de soluções menos poluidoras, logo
mais responsáveis e amigas do ambiente.
Evento agregador por natureza, o congresso reuniu competências e perspectivas,
permitindo descortinar caminhos e soluções para manter a fileira e a indústria
da cortiça no caminho do progresso e do incremento da sua relevância social,
económica e ambiental.

Eco Expo Asia

26 a 29 de
Outubro 2011

Hong-Kong

www.hktdc.com
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Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Forum Vini

11 a 13 de
Novembro de 2011

Alemanha

www.forum-vini.de

SIMEI

22 a 26 de
Novembro de 2011

Itália

www.simei.it

Vinisud

29 de Novembro
a 01 de Dezembro
2011

França

www.planet-agri.com/en/sitevi

Vinisud

20 a 22 de Fevereiro
de 2012

França

www.vinisud.com
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Congresso reuniu mais de 450 participantes

LLLLLLL

Congresso Mundial sublinha a
importância estratégica da Cortiça
Nas vertentes económica e ambiental, o sector tem-se mostrado à altura dos
desafios que a concorrência e sociedades em mutação lhe têm imposto. Governo
promete mais empenho na defesa da fileira e da indústria.

A

ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Assunção
Cristas, prometeu fazer “tudo” o que estiver ao
seu alcance para, “no respeito pela lei, impor
que, em todas as garrafas de vinho comercializadas em Portugal, seja identificado o tipo de
vedante utilizado”.
A governante, que participou na sessão de
abertura do 2º Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça, realizado a 30 de Setembro, em Lisboa, nas instalações da Fundação
Champalimaud, referiu, ainda, que vai “tentar
convencer a Comissão Europeia”, e os seus
colegas no Conselho dedicado à Agricultura,
a “alargar essa imposição a todo o espaço europeu”.
Comprometeu-se, igualmente, a trabalhar na
“constituição de um grupo científico internacional que estude e acompanhe o comportamento
dos sobreiros, com a finalidade de aumentar a sua
resistência às pragas e doenças que os afectam e

às alterações climáticas que possam afectar mais
intensamente a zona mediterrânica”.
E, levando em conta “a relação entre as características agro-silvo-pastoris dos espaços ocupados pelos montados”, prometeu a “imposição
de várias condicionalidades entre o sistema de
ajudas da Política Agrícola Comum (PAC) e as
boas práticas florestais”.
Assunção Cristas reconheceu que, “por vezes”,
o estado tem “falhado nas suas obrigações”
referentes à “defesa deste sector”. Vincou que
Portugal até conta com “uma legislação altamente protectora dos sobreiros”, mas “não é
certo que lhe tenhamos dado a atenção que
o sector merece”.
Com as medidas antes enunciadas, disse pretender “contribuir para a resolução de alguns
dos problemas que o afectam”. Assinalou que,
a aceitar-se a classificação da União Europeia de
que “a cortiça é um produto agrícola, então, é
o mais importante produto agrícola português”.

E enfatizou que, “dadas as suas características e
múltiplas funções”, a fileira da cortiça “é, sem dúvida, a mais importante fileira do nosso sector
florestal”.
Realçando a “feroz e muitas vezes desleal concorrência” com que esta indústria se confronta,
a ministra da Agricultura salientou “o sucesso”
que tem obtido neste combate. Destacou, nomeadamente, a superação do problema colocado pelo dito ”sabor a rolha” – uma vitória
assente no “excelente trabalho feito ao longo
dos últimos anos pela indústria dos vários países interessados que, com o apoio da ciência,
de vários laboratórios, universidades e institutos
de investigação, conseguiu eliminar os factores
que lançavam a suspeita sobre a qualidade das
rolhas de cortiça”.
E registou que “há hoje bastante mais consciência, por parte dos produtores, quanto à necessidade de cumprir as boas práticas na exploração
dos montados”.
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António Rios de Amorim

Assunção Cristas

Reforçar a recuperação

a crescer”, num processo de credibilização mundial da cortiça, que, “mais uma vez, se afirma
como uma matéria-prima de eleição”.
Embora avisando que a conjuntura – marcada
por restrições no acesso ao crédito – impõe
“muita prudência”, o dirigente assinalou que o
sector recuperou “quota de mercado” e que “pode
continuar a fazê-lo”, caso prossiga “o trabalho iniciado”, mantenha a humildade e “aposte mais na
qualidade e na excelência dos nossos produtos”.
Vincou a necessidade de “apresentar a cortiça
como um produto que agrega valor, que é preferido pelos líderes de opinião, pelos designers
e, acima de tudo, pelos consumidores”.
Deixou, ainda, a noção de que ter “ultrapassado
muitos dos enormes obstáculos da última década” não diminui a “responsabilidade” dos agentes
sectoriais. “Ser mais forte apenas torna mais altas
as expectativas de todos os que seguem e dependem da indústria da cortiça e do montado”.
Reforçando a necessidade de um estado de
alerta, o presidente da APCOR enfatizou que
“os materiais substitutos ou alternativos à
cortiça não desapareceram”. Para concluir:
“poderão em alguns casos, estar longe do
que eram, mas estarão sempre à espera de
um erro nosso!”.

No seu discurso de encerramento do Congresso, António Rios de Amorim, presidente
da APCOR, apontou três tipos de “objectivos
fundamentais” para manter o sector no trilho
do desenvolvimento. A saber: reafirmar a cortiça como produto de eleição para o vinho e o
champanhe, aumentando a sua utilização em
quantidade, mas, sobretudo em valor; divulgar,
promover e dar a conhecê-la como material de
construção e, sobretudo, de design de interiores; e promover novas aplicações que criem
mais valor para toda a fileira.
O presidente da APCOR adiantou o caminho
para chegar a esses desideratos, que deverá
passar por “uma produção que acredite no futuro da cortiça” e que “aposte na certificação
florestal”. Também defendeu o estudo e desenvolvimento de “práticas de reflorestação e
adensamento que permita a sustentabilidade
do montado”.
Ainda ao nível produtivo, salientou a importância de ser desenvolvido “um caso para a presença dos serviços do ecossistema montado, remunerando as externalidades positivas”. E acresceu
aos objectivos a atingir o término da “sequenciação do genoma” do sobreiro e o reforço da
“noção de fileira”.
Para os decisores da indústria da cortiça, deixou a
noção de que será tão desejável quanto necessária uma “aposta na inovação e na qualidade”, assim
como “na eficiência e competitividade dos processos produtivos e, sobretudo, no desenvolvimento
tecnológico da capacidade produtiva”.
Também considerou importante a aposta “na
promoção, desenvolvimento de mercados, melhoria da performance dos actuais produtos e
lançamento de novos”.
António Rios de Amorim sublinhou que, após
uma década de “interrupção na linha de crescimento”, a partir de 2010, “o sector está de novo

Conquistar o futuro
O 1º painel desta edição teve por tema “Floresta,
Produção e Sustentabilidade”. E o ex-comissário
europeu para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, Franz Fischler, apontou o caminho que
a União Europeia quer trilhar até 2020 e que
passa por dar substância a uma “economia verde”, nomeadamente através da preservação das
riquezas naturais, das quais as florestas são activo de grandeza maior.
Por seu lado, João Ferreira do Amaral, presidente
da Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal, defendeu a constituição

e potenciação de uma verdadeira fileira, que
pense a produção em função das previsíveis
necessidades de consumo e que seja “o pilar da
política florestal para o nosso país”.
E António Gonçalves Ferreira, da União da Floresta Mediterrânica (UNAC), salientou que “é
necessário o comprometimento de todos os
agentes da fileira da cortiça”. Porque “tudo começa com o proprietário, mas nada se valoriza
sem a indústria”.
Investigador americano especialista em preservação ambiental e desenvolvimento sustentado, Allen Hershkowitz sustentou que, enquanto
matéria-prima renovável e de baixo impacto
ambiental, a cortiça pode e deve ter um papel
de amortecimento dos impactos causados no
mundo pelo Homem”.
Gemma Boetekaes, directora da Rede Global da
Forest Stewardship Council (FSC), apresentou
uma política que assenta no equilíbrio entre os
interesses económicos, ambientais e sociais e
que pode ser comunicada através do símbolo
da FSC, garantindo credibilidade, exigência de
critério e transparência.
O 2º painel abordou o tema “Rolha de Cortiça
– uma década de evolução contínua”, tendo os
respectivos oradores apresentado inúmeros estudos que comprovam todo o trabalho desenvolvido na área da investigação e que tem contribuído para o reforço da qualidade e prestígio
deste produto.
Registe-se, nomeadamente, que Gordon Burns,
dos ETS Laboratories, dos Estados Unidos da
América (EUA), apresentou dados que demonstram uma clara redução dos níveis de TCA (o
chamado “sabor a mofo”): 82 por cento desde o
ano 2000, com uma análise total de mais de 11
milhões de rolhas de cortiça.
O professor Rainer Jung, investigador da alemã Geisenheim Research Center, apresentou
quatro critérios para a selecção de um vedante,
com especial ênfase no critério enológico. Jung
assinalou alguns estudos que concluem que a
rolha de cortiça apresenta dados que, comparativamente, supera ou no mínimo equivale aos
vedantes alternativos, para além de comprovarem que a cortiça possui uma imagem de elevada qualidade junto do consumidor. A verdade é
que elevados parâmetros de qualidade impostos pelo próprio sector através da certificação
têm veiculado à rolha de cortiça fiabilidade na
categoria de vedantes.
Pierre-Louis Teissedre, da Faculdade de Enologia
da Universidade de Bordéus, foi peremptório: a
rolha de cortiça é o vedante de eleição. Na sua
análise Teissedre salientou que a cápsula de
rosca demonstrou ter níveis elevados de hidrogénio sulfúrico, enquanto o vedante sintético
demonstrou permitir uma transferência elevada
de oxigénio – ambos indesejáveis para a obtenção de um bom vinho.
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Painel demonstra os artigos e publicidade publicados em todo o mundo no âmbito
do InterCork

Assunção Cristas, António Amorim e Leonor Beleza
no hall de entrada do congresso

Vídeos do InterCork foram visualizados no recinto do evento

Congressistas receberam um conjunto de informação sobre a cortiça

Participantes no congresso vieram de todas as áreas do saber

Rolhas gigantes em cortiça de Stuart Murdoch
deram as boas-vindas aos congressistas

.6 NOTÍCIAS APCOR CAPA

“Economia verde” foi uma das mensagens do 1º Painel

Estudos demonstram que a rolha de cortiça é o vedante ideal para o vinho

Cortiça pode tornar os
espaços mais agradáveis
A relação da cortiça com a construção, a arquitectura e o design foi a temática do 3º painel.
E o arquitecto Jordi Bonet veio de Barcelona
partilhar o seu saber de experiência feito, assegurando que a cortiça não só melhora um
bom vinho como também “pode tornar mais
agradável o espaço em que vivemos”.
Jordi Bonet, o arquitecto que dirige, desde
1985, os trabalhos arquitectónicos da Sagrada Família, em Barcelona, protagonizou um
dos momentos altos da sessão referindo que
tenciona utilizar cortiça nas paredes verticais
de uma nova sala junto ao Templo da Sagrada
Família. O responsável pela incorporação de
pavimento em cortiça na manutenção da Catedral mais visitada em todo o mundo defendeu que a cortiça melhora o espaço onde vivemos e que mais que um produto do passado, a
cortiça é incrivelmente um produto do futuro.
Bonet destacou ainda esta matéria como material de construção: as capacidades isolantes,
Allen Hershkowitz

a estética, a maleabilidade e a adaptabilidade
foram as propriedades de eleição na óptica do
arquitecto.
O investigador e Professor Catedrático da Universidade de Coimbra, António Tadeu, veio
demonstrar cientificamente que só mesmo no
“atraso térmico” é que a cortiça foi ultrapassada, mas é sem dúvida o material no primeiro
lugar do pódio como “argamassa” do futuro
tendo em conta a sustentabilidade.
O conceito de design na cortiça foi introduzido por Rui Marcelino, da Alma Design, que
evidenciou que com a cortiça, uma matériaprima com tantos anos de história, é possível
aliar imagem com qualidade e apresentar um
resultado actual e dinâmico.
Já Zem Joaquin, fundadora e CEO do Ecofabulous, compartilhou a sua experiência referindo
que não há melhor exemplo do que a cortiça como material de construção renovável e,
acima de tudo, “saudável”. Tendo sempre como
matriz que “não é necessário abdicar do nosso
estilo e forma de viver em prol do eco-susten-
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Rob Schneider de volta à cortiça
O actor norte-americano Rob Schneider e protagonista do filme “Save Miguel” (uma campanha
para promoção internacional da cortiça da autoria da Corticeira Amorim) regressou a Portugal
três anos após as filmagens para participar no 2º
Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça. O
humorista continua a defender a adopção de
produtos de cortiça como a alternativa mais sustentável e apelou à preservação do montado de
sobro. Numa palestra temperada pelo humor a
que o actor já habituou a plateia mundial, Schneider evidenciou a relação vencedora entre a
cortiça e todas as suas aplicações, salientando
que “a cortiça traz romance à relação com o vinho”, ao contrário das screwcaps.
Arquitectos e designers acreditam cada vez mais na cortiça

O último painel “Rolhas de Cortiça - garantir
o futuro” permitiu o reconhecimento das estratégias em curso para consagrar este produto
emblemático nos principais mercados internacionais. Nesta estratégia, foi reconhecido o olhar
atento do sector para os mercados emergentes
na produção de vinho como o Brasil e a China.
Paralelamente ao produto rolha, o painel permitiu o reconhecimento da estratégia sectorial
nas novas aplicações de cortiça que são geradas por uma procura motivada por produtos
de base natural e amigos do ambiente. A liderança de Portugal neste sector continuará a ser

possível através do esforço e investimento em
I&D, novas aplicações e novos produtos, reforçada pela continuada e crescente comunicação internacional.
António Rios de Amorim, presidente da APCOR, fez ainda um outlook sob a performance
e sector da cortiça, assinalando que o futuro
é promissor mas não é garantido. A aposta no
valor e na qualidade durante a próxima década
é absolutamente decisiva.
O 2º Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça foi organizado pela APCOR, pela Confederação Europeia da Cortiça (CELiège) e pela
UNAC. Visou fazer um balanço dos últimos 10
anos de trabalho do sector e reflectir sobre as
principais linhas de orientação para os próximos anos.
As apresentações do congresso e fotografias
do evento estão acessíveis no sítio da APCOR
em http://www.apcor.pt/congress_gala.htm.

Jordi Bonet

Rob Schneider

tável”, Zem partilhou imagens da sua própria
casa, evidenciando espaços que ninguém julga ser cortiça, e a sua paixão por mobiliário em
cortiça.

Aposta na qualidade é decisiva para o futuro da cortiça

InterCork na recta final
Em curso desde Setembro de 2009 e com um
investimento de 21 milhões de euros, o projecto
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça está na recta final. Carlos de Jesus, Director Operacional do Projecto, apresentou os principais
resultados do maior projecto de comunicação
desenvolvido até à data pela APCOR, no 2º Congresso Mundial do Sobreiro e da Cortiça.
O InterCork regista até hoje a publicação, a nível
mundial, de 7850 artigos sobre a cortiça; o montado e a indústria portuguesa já foram visitados
por cerca de 90 jornalistas, líderes de opinião e
consumidores internacionais.
A campanha realizou, também, cerca de uma
centena de eventos em várias cidades de cada
um dos países e continua a difundir-se pela web,
contando com 11 sítios na internet, mais de 93
mil fãs no facebook - só a página dos EUA Rolhas
(100% Cork) conta com 8.3 milhões de interacções desde a sua implementação, num grupo
com mais de 57 mil fãs. O Twitter soma 11 mil
seguidores e no YouTube o número de visualizações é superior a 220 mil.
É, também, de assinalar o nível de envolvimento de entidades e personalidades, de diversos
sectores da sociedade, que mostraram a sua
preferência e defesa pela cortiça nos vários
mercados, como por exemplo: Carrefour, NABU,
WWF, Gambero Rosso, Slow Food, The Savoy,
Laithwaites Wine, Sainsbury’s, Anthropologie,
Moscow Architect Institute, Bund Deutscher
Innenarchitekten (BDIA), Lord Puttnam, Daryl
Hannah, Candice Olson, Daniel Michalik, Allen
Hershkowitz, entre outros.
Registe-se que este projecto é apoiado pelo
QREN/Compete e tem na sua génese a credibilização e valorização da cortiça enquanto matéria-prima de excelência, bem como a sua aplicação prática nos mais diversos sectores como o
vitivinícola, da construção e decoração. Projecto
abrangente e multiplataforma, a campanha InterCork integra acções levadas a cabo no plano
das relações públicas, eventos, comunicação,
publicidade e redes sociais. Os mercados estratégicos são os Estados Unidos da América, Reino
Unido, França, Itália e Alemanha, no que respeita à promoção da rolha de cortiça, e o Canadá,
Alemanha, Rússia, Japão, Bélgica, Holanda, China
e Emirados Árabes Unidos e, mais uma vez, os
Estados Unidos, na divulgação dos materiais de
construção e decoração.
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(Da esquerda para direita) Secretário de Estado do Emprego, Pedro Silva Martins,
e Américo Amorim

(Da esquerda para direita) Presidente da CELiège, Enrique Vigas,
e Gordon Burns do ETS Laboratories

(Da esquerda para direita) Presidente da Assembleia Geral da APCOR, Henrique Veiga
de Macedo, e Ramon Santiago do IPROCOR - Instituto del Corcho, la Madera y el
Carbón Vegetal

(Da esquerda para direita) Helena Pereira (elemento do Júri da Gala e Reitora interina
da UTL) e Denis Dubourdieu do Institut des Sciences de la Vigne et du Vin – Bordeaux

(Da esquerda para direita) João Paulo Correia, da PT Prime – Soluções Empresariais de
Telecomunicações e Sistemas S.A., e Nuno Sequeira da Quercus - Associação Nacional
de Conservação da Natureza

(Da esquerda para direita) António Gonçalves Ferreira (Presidente da UNAC) e João
Taborda da Embraer

(Da esquerda para direita) Rob Schneider e esposa, Carlos de Jesus e esposa, e Allen
Hershkowitz

Filomena Cautela apresentou a Gala Anual da APCOR

Gala Anual da Cortiça

Evento contou com cerca de 300 pessoas
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Convento do Beato e gastronomia de Rui Palma marcaram a Gala

Sete prémios celebram dinamismo do sector

2ª Gala Anual da Cortiça
distingue os saberes e a paixão
A APCOR premiou quem muito tem feito pelo sector, realçando que a união faz a força. António Rios de Amorim sublinhou que a paixão dos vários agentes desta indústria tem permitido vencer os lobbies poderosos com que se confronta.

A

2ª Gala Anual da Cortiça, realizada pela
APCOR, no Convento do Beato, em Lisboa, homenageou, no passado dia 30 de Setembro,
“quem muito fez, quem muito faz e quem muito fará por algo que é parte do nosso desígnio
nacional”.
Na sua intervenção, António Rios de Amorim,
o presidente da APCOR, fez notar que a cortiça
“também é parte do património histórico, social, ambiental, económico e cultural de todo
o mundo”.
Registe-se que, tal como no ano transacto, foram atribuídos sete prémios, visando distinguir
seis entidades e uma personalidade das várias
áreas do mundo da cortiça. Assim, o ETS Laboratories, da Califórnia, que é considerado, a
nível mundial, o principal laboratório independente ao serviço da indústria vinícola, recebeu
o Prémio Inovação.
E o Prémio Floresta foi atribuído ao Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal
(Iprocor). Implantado na Estremadura espanhola, dedica-se à investigação e promoção
de novas tecnologias e aplicações para o montado e o sobreiro.
A QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza - arrebatou o Prémio Informação, enquanto o Prémio Conhecimento foi
entregue ao Instituto das Ciências da Vinha e
do Vinho, de Bordéus, França, que, em colaboração com o meio universitário, conta com
equipas de pesquisa, formação e transferência
de tecnologia no domínio vinícola.
O Prémio Revelação foi para a Embraer/Projecto LIFE. A Embraer é a empresa aeronáutica
brasileira que utiliza a cortiça ao nível de projectos de I&D (investigação e desenvolvimento) para o interior de aeronaves.

E o Comité Interprofissional do Vinho de
Champanhe (CIVC), organismo francês que
agrupa os principais actores, ao nível da produção e comércio da região do Champanhe,
recebeu o Prémio Rolha de Cortiça.
O empresário Américo Amorim foi distinguido
com o Prémio Mérito, pelo seu papel determinante na edificação do Grupo Amorim e pela
contribuição deste no desenvolvimento do
sector.

Paixão venceu os lobbies

O presidente da APCOR sublinhou que a Gala
veio “celebrar os progressos alcançados” na
fileira e no sector da cortiça. E realçou que os
premiados “são pessoas e instituições, empresários e ambientalistas que, em qualquer
outro sector, sentam-se, inevitavelmente,
em lados opostos da mesa, onde uma causa
comum e ideias partilhadas são muito difíceis de obter”.
Ressalvou que, neste sector, esses consensos
são frequentemente alcançados, o que “talvez seja uma das mais profundas e positivas
diferenças que individualizam a cortiça e o
montado como uma realidade verdadeiramente única”.
António Rios de Amorim salientou que o congregar de esforços tem garantido “uma série
de vitórias” e considerou que os homenageados “tiveram um papel fundamental para uma
evolução que veio contrariar o que parecia um
combate desigual”.
O dirigente fez notar que uma aposta concretizada em “investimento, inovação e dedicação” conseguiu reafirmar, nos principais
mercados internacionais, a qualidade dos
produtos em cortiça, mesmo tendo sido

necessário vencer “o nevoeiro de certas opiniões, durante muito tempo, disfarçadas de
conhecimento técnico”.
Na sua opinião, “aqueles que, por ignorância
ou por opção, confundiram as qualidades
únicas do material com as más práticas de
utilização desse material, também confundiram atraso com incapacidade”.
Mas, “a paixão que a cortiça desperta nos
consumidores reforçou-se com avanços técnicos e a comunicação desses avanços”. Enfatizou que, precisamente, essa paixão como
que serviu de mola para que o sector pudesse enfrentar, com êxito, “lobbies poderosos”
que lhe toldavam o futuro.
“Nunca esqueçamos que a indústria da cortiça,
no seu conjunto, necessita de um quarto de
século para vender o que uma única empresa
de alumínio – digamos os donos da principal
marca de screwcaps para vinhos – vende num
ano”, assinalou.
Ainda para evidenciar “a verdadeira dimensão
dos lobbies” com que este ramo de actividade se tem vindo a confrontar, registou que
“as vendas anuais combinadas de apenas três
empresas defensoras dos screwcaps – digamos
um fabricante de alumínio e apenas dois supermercados ingleses – representam mais dinheiro que todo o PIB (Produto Interno Bruto)
de Portugal”.
António Rios de Amorim sublinhou que as vantagens sociais, ambientais e económicas da
cortiça e do montado “não se detêm nas fronteiras políticas dos países”, antes beneficiam
“milhões de pessoas em inúmeros países”.
Refira-se que a 2ª Gala da Cortiça contou
com o apoio da PT Prime – soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S.A..
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INTERCORK

APCOR com novos
suportes de informação
e promoção
A

APCOR, no âmbito do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça -, acaba de publicar mais um conjunto de suportes de promoção e de informação para dar a conhecer
a cortiça em Portugal e no mundo. De entre
eles destaca-se a Brochura Prestígio, um livro
com informação sobre o montado, a rolha de
cortiça e as mais variadas aplicações da cortiça. Disponível em português, inglês, francês,

alemão e italiano, o suporte conta com uma
capa em aglomerado negro de cortiça para
que quem pega na peça possa sentir a textura
da cortiça. Também em cortiça são as bases de
copo que assentam na mensagem “Cortiça é
Cultura, Natureza e Futuro”. Também já realizado é o chamado “Publichão” - um tapete em
cortiça com 1 metro de diâmetro e que elenca
todas as propriedades que se podem associar

à cortiça como: isolamento térmico e acústico,
resistente à água e ao fogo, anti-vibrático, propriedades hipo-alergénicas, macia, não prejudica as árvores, ecológica, 100% natural e de
fácil limpeza.
Ainda em execução estão dois manuais técnicos, um sobre rolhas de cortiça e outro sobre
materiais de construção e decoração que estarão brevemente disponíveis em várias línguas.

Associados apoiam APCOR no InterCork
A

APCOR passa a identificar as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que, até
à data, decidiram apoiar a associação no financiamento do projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça.
ROLHAS

Carla Mota Gonçalves, Lda

Corticeira Viking, Lda

Itália

Gonçalves & Douradinha, Lda

Kbrinka - Unipessoal, Lda

Federlegno Arredo

Portugal

SERCOR - Soc. Expot. Rolhas de Cortiça, S.A.

A. Ferreira Pedro & Irmão

Amorim & Irmãos, S.A.

SOPRECOR- Sociedade Preparadora de Cortiças, S.A.

Nunocorke - Ind. De Transf. Cortiça Lda

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

José Pereira de Sousa, Lda

Moisés Lima - Cortiças, Lda

Relvas II - Rolhas de Chamapanhe, S.A.

SOPOCORT - Sociedade Portuguesa de Cortiça, Lda

J.J. Ferreira dos Santos, Lda

Portugal

Cork Supply Portugal, S.A.

Ezequiel Marques da Silva, Lda

J.A. Rolhas e Cápsulas Lda

Amorim Revestimentos, S.A.

M.A. Silva - Cortiças, Lda

Xylo One - Artigos de Cortiça e Madeira, Lda

Lusobel - Cortiça Lda

Amorim Cork Composites, S.A.

Piedade, S.A.

Novacortiça, S.A.

Ramiro & Figueiredo - Cortiças, Lda

Amorim Isolamentos, S.A.

António Almeida - Cortiças, S.A.

RLIC - Comércio e Indústria de Cortiça, Lda

Corkap, Lda

Granorte - Revestiementos de Cortiças, Lda

Henri & Filhos, S.A.

Corsan - Corticeira Santiago, Lda

Champefeira - Rolhas de Champanhe, S.A.

CorksRibas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A .

Jorge Pinto de Sá, Lda

António F. Silva, Lda

Cortiça Benícia, S.A.

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

José Fernando Neves Lima, Lda

J.A. Veiga de Macedo, S.A.

Sá & Irmão, S.A.

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda

Dimas & Silva, Lda

Césarcork, Lda

Estados Unidos

Jelinek Cork Group

J.C. Ribeiro, S.A.

Reginacork, S.A.

Portocork América Inc.

SHNIER Gesco

Lafitte Cork Portugal, Lda

J. Tavares, Lda

Scott Laboratories, Inc.

TORLY’S

Bernardino & Ferreira, S.A.

Corticeira Luis & Valério, Lda

ACI Cork USA, Inc

US FLOORS

Lima Vanzeller & Leal, Lda

Maximiliano Rodrigues Dias & Filhos, Lda

Cork Supply USA, Inc

WE CORK Inc.

Manuel Domingos Apuro & Filhos, Lda

Firinhos - Produtos de Cortiça, Lda

Amorim Cork America, Inc

Valdemar Sá, Cortiças, Lda

Adriano José Carapinha Ginó & Filhos Lda

Juvenal Direct, Inc

Alemanha

Sedacor, Lda

Sá Rosas, S.A.

Ganau America, Inc..

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.

Fernando Couto - Cortiças, Lda

Aquiles Pereira da Silva, Lda

M.A.Silva Corks USA

Armando Coelho da Rocha - Indústria de Cortiças, Lda

Supra - Soc. Unida de Prod Aglomerados, La

Lafitte Cork USA

Auracork - Augusto de Oliveira Pais & Cªa.

Cortiprata, S.A.

Elcor - Empresa Corticeira, Lda

Isocor Aglomerados de Cortiça, ACE

França

Kurkfabriek van Avermaet

Bernard Fabre, Lda

Cortiças Gaio, Lda

Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège

Mutrex International BC

Cortiças Pinto & Costa, Lda.

Bernardino Pais - Cortiças Lda

Espanha

Santana

António M. Santos Lda

AECORK

Fontes Pereira Lda

Lídia de Castro Gomes Pinho – Cortiças
Unipessoal, Lda

Sintonatureza , Unipessoal, Lda

Cerqueira e Teixeira Lda

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

António Norton Amorim de Melo, Lda

Alemanha

CORK GALLERY

Rui Silva, Cortiças, Lda

RCR - Reis, Comércio e Representações Lda

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.

IDEA PARQUET (Polimpex)

Rufino & Guerreiro S.A.

Unicor - Unidade Industrial de Cortiça, Lda

Raymondcor - Cortiças, Lda

Unicor II

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Estados Unidos
GMP - Global Market Partners, Inc.

Benelux
Amorim Benelux B.V.

ASECOR

Rússia
CEILHIT

OOO OPUS TD

INTERCORK

Estrela de Hollywood
planta sobreiro e
defende a cortiça
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Actividades
do InterCork
recebem
prémios

Actriz Daryl Hannah planta um sobreiro

A

mais recente acção de grande impacto mediático da “100% Cork”, a campanha americana
do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça, contou com a participação da conhecida
actriz Daryl Hannah, que plantou um sobreiro
no espaço arbóreo da Universidade da Califórnia, em Davis.
Refira-se que, antes desta acção, o jardim do
campus da “UC Davis” já contava com 590 sobreiros. Coube à actriz plantar o 591º.
Durante cinco horas, Daryl Hannah respondeu
a inúmeras questões colocadas por estações
de televisão e de rádio de todo o país. No essencial, passou a mensagem de que a cortiça
é um material “fantástico”, avisando que não
deverá ser preterida em favor do que chamou
de “falsas soluções”.
A actriz realçou a “sustentabilidade” desta matéria-prima portuguesa, proclamando-a como
ideal para vedar as garrafas de vinho, mas cujo
potencial a torna passível de ser usada “em
muitas outras coisas”.
Empenhada na campanha de promoção internacional, avisa que a preferência por vedantes
alternativos e outros materiais, em detrimento
da cortiça, é fruto de um marketing agressivo
e sustentado unicamente por muitos milhões
de dólares. “Envolvi-me para contribuir para a
preservação deste ecossistema e das florestas,
alertando as pessoas para o potencial da cortiça”, vincou a estrela, destacando a importância
multidimensional da fileira.
Assinale-se que Daryl Hannah esteve no ano
passado em Portugal, para participar num fórum sobre mudanças climáticas. Então, teve a

oportunidade de visitar o montado e …
nasceu a paixão pela cortiça!
“Eu pensava que os sobreiros eram cortados
e que a cortiça era o coração da árvore”, admitiu a estrela. A visita ao montado de sobro
elucidou-a: “vi as florestas de sobreiro e todas
as criaturas que vivem lá”, recordou. Sentiu,
então, que esta era “uma história que precisava de ser contada” ao mundo.
Recorde-se que o estado da Califórnia é
um importante produtor de vinho, em
termos americanos e, até, internacionais,
e, nesta acção, Andrew Waterhouse, do departamento de viticultura e enologia da UC
Davis, reforçou o argumento de que o dito
“sabor a mofo”, que, durante algum tempo,
minou a posição da rolha de cortiça nos
mercados mundiais, é um argumento ultrapassado. “Os produtores responderam a
este desafio aumentando a qualidade do
produto”, acentuou.
Este responsável ainda abordou a questão
ambiental, referindo que, sendo verdade
que também a “indústria do vinho” tem feito por apresentar uma imagem mais ecológica, “a qualidade” e o estilo continuam a
ser “a preocupação principal”.
Daí que a educação dos consumidores, e
mesmo dos media, seja tão importante e,
por isso, assume posição central no InterCork. A este respeito, registe-se que muitos
dos jornalistas que tiveram a oportunidade
de entrevistar Daryl Hannah, nesta iniciativa,
não faziam a menor ideia de como se processa o descortiçamento.

N

o âmbito da Internet Advertising Competition (IAC) - Competição Anual de Publicidade na Internet -, a campanha “100% Cortiça”,
desenvolvida pelo projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça - para o mercado norte-americano, foi galardoada com
o prémio de Melhor Campanha Publicitária
Integrada na Internet. Promovida pela Web
Marketing Association, esta competição é a
única no mundo que distingue as campanhas publicitárias na internet e os critérios
que ditaram a escolha foram a criatividade, a inovação, o design, o impacto e o copywriting.
O InterCork foi ainda vencedor do Prémio de
Publicidade na categoria de plurimedia, no âmbito da campanha “Os Profissionais da Cortiça”,
atribuído pela francesa TOPCOM - congresso
de comunicação. Registe-se que os anúncios
premiados foram divulgados em vários jornais
e revistas francesas com a mensagem “Cortiça
muitas vezes imitada, mas nunca igualada” e
onde era citado um estudo sobre a clara preferência dos consumidores franceses pelas
rolhas de cortiça. O júri que atribuiu este galardão foi composto pelos mais ilustres profissionais da comunicação franceses, nomeadamente Marie-Xavière Hocquemiller, Directora
de Marketing da Fédération International des
Logis, Julien Le Bigot, Director de Marketing do
Parc Asterix, e Ségolène Delfine, Directora de
Marketing do KFC.
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MEDIA

Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos
media nacionais. Temas como o programa InterCork, o Congresso
Mundial do Sobreiro e da Cortiça e novos produtos são alguns dos
temas abordados nos principais jornais nacionais. A APCOR continua
a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.
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A Corticeira Amorim lidera um consórcio “que visa o
desenvolvimento de novos componentes de compósitos de cortiça para aplicar em comboios de alta
velocidade (TGV)” noticiou o Jornal de Negócios. Este

Fonte: APCOR
Ano: 2011

jornal diário especializado em economia explica que
o projecto em causa designa-se “EcoTrain” e que “tem
como objectivo desenvolver soluções mais ecoeficientes, leves e confortáveis para comboios de última
geração”. Pisos, painéis laterais e divisórias são alguns
dos possíveis locais de aplicação da cortiça nos comboios TGV.
In, Jornal de Negócios, 13 de Julho de 2011
O papel relevante do sector da cortiça no contexto
das exportações portuguesas e o seu esforço de internacionalização foram notícia no Diário Económico.
A campanha InterCork – Promoção Internacional da
Cortiça, em curso nos principais mercados mundiais,
e a aposta da indústria da cortiça na inovação e na
qualidade também foram abordados no artigo.
In, Diário Económico, 25 de Julho de 2011
MATERIA é o nome da nova colecção com objectos
em cortiça e que foi recentemente lançada em Milão
e Lisboa. O projecto reúne dez designers (seis nacio-

nais e quatro internacionais), a Experimentadesign e a
Corticeira Amorim, e deu origem a 12 projectos num
total de 22 objectos. Uma combinação entre o design
e a capacidade industrial, uma união entre as características sensoriais e a personalidade únicas de uma
matéria-prima milenar à perspectiva desafiante do
design aliado a um olhar centrado no utilizador e nas
necessidades contemporâneas definem a MATERIA.
In, Construir, 01 de Julho de 2011
A cortiça entrou na aeronáutica. O consórcio entre
Amorim Cork Composites, Couro Azul, do Grupo CARVALHOS, INEGI e SET, do Grupo IBEROMOLDES, em colaboração com a Embraer e a Almadesign, desenvolveu um interior inovador de uma aeronave, no âmbito
do projecto LIFE – Lighter, Integrated, Friendly and
Eco-efficient. A cortiça entra no projecto com o papel
de conferir ao interior da aeronave conforto térmico
e acústico, através da utilização de painéis sanduíche
Corecork, revestidos a pele natural, e a Corkleather,
é outro aspecto inovador a destacar do interior projectado para a aeronave. A cortiça foi utilizada no tecto, nos painéis laterais e nas poltronas da aeronave,
juntamente com materiais compósitos avançados, incluindo fibra de carbono, o que se traduz numa dimi-
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[Recortes de Imprensa]
A cortiça portuguesa luta por novas oportunidades
na indústria aeroespacial, mostrando-se confiante de
que elas surgirão. “As possibilidades são de termos
mais cortiça no espaço e não menos”, disse Carlos de
Jesus, da Corticeira Amorim, ao Diário de Notícias. O
periódico faz notar que a cortiça da maior empresa
mundial do sector “é usada no isolamento térmico e
vibratório de naves como o Atlantis”.
O DN noticiou que a empresa portuguesa tem a aspiração e expectativa de garantir o fornecimento das
“novas naves e sondas que a NASA está a desenvolver
para destinos mais longínquos como Marte”. Carlos de
Jesus vinca que “o desafio agora é provar que conseguimos desenvolver aplicações e soluções para um
programa que é também interplanetário”.
In, Diário de Notícias, 08 de Julho de 2011
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o terceiro trimestre de 2011, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 104
notícias na imprensa nacional, registando uma
média de 1,2 notícias por dia. O mês de Julho foi
o que mais se destacou, alcançando 40 notícias
(gráfico1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai
para o Diário Económico com nove notícias seguido pelo Correio da Manhã com sete artigos
e pelo Jornal de Negócios que dedicou seis notícias ao sector. De destacar, ainda, a categoria
“outros nacionais” que com cinco notícias publicadas surge a Vida Económica, e a categoria
“revistas” que neste trimestre também se interessou bastante pelo sector, tendo publicado 36
notícias (gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade
por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os projectos da APCOR com 20
por cento do total, uma percentagem arrecadada, também, pela informação sobre a indústria
da cortiça e sobre os novos produtos do sector
(gráfico 3).
As notícias publicadas durante o terceiro trimestre deste ano tiveram como principal fonte
de informação as empresas de cortiça (34 por
cento) e a APCOR com 26 por cento (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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O recurso a vedantes sintéticos e a cápsulas de alumínio para arrolhar vinhos continua a não ser uma
possibilidade muito do agrado dos consumidores
portugueses e preferem as rolhas de cortiça a outros
vedantes alternativos. Esta é a conclusão de um estudo realizado por Lídia Moreia, licenciada em marketing e com ligação profissional à duriense Quinta
Nova de Nossa Senhora do Carmo. A partir de um
inquérito realizado a 616 pessoas, conclui-se que 70
por cento dos consumidores portugueses preferem
vinhos com rolhas de cortiça e destes mais de metade
associa a cortiça a um produto amigo do ambiente e
86,2 por cento a vinhos de alta qualidade. Perto de 30
por cento dos inquiridos associa as cápsulas de rosca
e vedantes de plástico a vinhos de baixa qualidade.
Considerando o tipo de vedante, 48 por cento dos inquiridos afirmou estar disposto a pagar qualquer preço por
um vinho vedado com rolha de cortiça. Em relação aos
vedantes sintéticos e às cápsulas de rosca, 66 por cento
não pagaria mais do que cinco euros por cada garrafa.
In, Público, 09 de Julho 2011

26%

5%
20%

nuição significativa de peso e em ganhos efectivos ao
nível do isolamento térmico, acústico e anti-vibrático.
In, Construir, 01 de Julho de 2011

Fonte de Informação
3º Trimestre de 2011

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado/Floresta
· Produtos de Cortiça
· Dados Económicos sobre Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise do Sector da Cortiça
· Outros

“O Jardim dos Sobreiros” foi o nome dado a um dos
12 jardins que celebrizaram a 7ª edição do Festival
Internacional dos Jardins que decorre em Ponte de
Lima até ao dia 31 de Outubro. É uma homenagem
ao montado de sobro e foi feita por uma equipa inglesa. A paisagem do Alentejo está representada na cor
dos elementos, no tanque de água, nas pranchas de
cortiça, nas árvores e nas pegadas do lince.
In, Jardins, 01 de Agosto de 2011
O grupo NH Hoteles vai começar a recolher e a reciclar
as rolhas das garrafas utilizadas nas instalações da cadeia e que abrange cerca de 400 unidades hoteleiras
em todo o mundo. O projecto chama-se Cork2Cork
e vai ser desenvolvida em parceria com a Corticeira
Amorim.
In, OJE, 01 de Setembro de 2011
Couro ecológico para fabricar cintos, sapatos, bolsas
é a nova aposta da empresa Coltec. A novidade é que
este produto é elaborado com uma base de cortiça
com laminado com base de poliéster estampado com
um revestimento de poliuretano. O resultado final é o
aspecto de couro mas mais barato e ecológico.
In, Jornal Têxtil, 01 de Setembro de 2011
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34%
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· APCOR
· Empresas de cortiça
· Autarquias/governo
· Outras associações
· Outros

João Carlos Almeida Ribeiro Claro, docente e investigador do Centro de Química da Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD), responsável por um
projecto que permite transformar em energia os resíduos da produção de azeite e da cortiça, diminuindo
os efeitos do impacto ambiental, foi um dos vencedores do “Green Projects Awards” de 2011, atribuído
na Culturgest.
O processo que a UTAD pretende implementar faz o
tratamento dos resíduos e efluentes das unidades de
produção de azeite através da utilização de resíduos
da indústria da cortiça. O processo dá origem a um
produto ou material que, por sua vez, não se constitui
num novo problema, nomeadamente, no que se refere ao seu destino final.
O produto resultante apresenta um grande potencial
de valorização constituindo-se em biomassa com um
elevado poder calorífico. Este facto abre excelentes
perspectivas no âmbito da valorização energética, por
exemplo, na produção de pellets e briquetes. Desta
forma, encontra-se uma solução para os resíduos e
obtém-se uma mais-valia económica para as unidades de produção de azeite.
In, www.cienciahoje.pt/, 16 de Setembro de 2011
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Formação

Cincork dinamiza
a sua actividade
para jovens e adultos
O

Alguns dos participantes vincaram que o Centro de Formação terá de ser mais proactivo
junto dos empresários, acercando-se, em especial, daqueles que ainda não se apercebem
da importância da formação para o desenvolvimento das respectivas empresas. A entidade
foi aconselhada a ir junto deles para apresentar
a sua oferta formativa bem como para ajudar a
fazer o levantamento de necessidades de formação.
As conclusões realçaram que cada vez mais as
empresas solicitam um incremento da oferta
formativa direccionada para as áreas da qualidade, ambiente e segurança, cortiça e segurança alimentar.
Rui Fiolhais salientou que as empresas têm
dado mostras de “maturidade” quando solicitam acções e programas de formação, nomeadamente, na vertente da qualidade, assinalando, no entanto, que muito há ainda por fazer.
Uma forte aposta na requalificação de activos
foi outra das sugestões que saiu da sessão, sendo acompanhada pela ideia da importância do
“saber de experiência feito” existente na indústria e que pode ser potenciado em termos de
passagem de conhecimentos na formação.
Sumariando o essencial das intervenções,
Rui Fiolhais acentuou a importância de se
estruturar, a breve prazo, uma campanha de
divulgação e promoção dos empregos disponibilizados pela fileira da cortiça, de forma a
engrandecer socialmente o exercício das profissões no sector, em especial junto dos jovens.
A publicitação das oportunidades que vão
despontando, muito ligadas a áreas como a
criatividade e a inovação, e também com a
crescente internacionalização do sector, poderão ajudar neste processo.
A sessão permitiu, ainda, a geração de muitas
outras ideias nomeadamente, a necessidade
de ajustamento dos timings da formação aos
ciclos produtivos da indústria, a necessidade
de levar a formação a outras regiões do país,
a importância da formação de sensibilização e
reciclagem dos activos e, por último, foi reforçada a ideia de se garantir a melhoria contínua
da qualidade da formação.

Cincork – Centro de Formação Profissional
da Indústria de Cortiça prevê iniciar em Outubro um curso de “Técnicas de Gestão da Produção da Indústria de Cortiça”, no âmbito do
Sistema de Aprendizagem, dirigido a jovens
à procura do primeiro emprego com idade
entre os 15 e os 25 anos.Trata-se de um curso
que confere uma equivalência ao 12º ano bem
como uma qualificação profissional de nível 4.
Paralelamente, a oferta formativa do Cincork para o 3º Quadrimestre de 2011 incidirá, também, no desenvolvimento de acções
de formação para activos e desempregados,
encontrando-se em preparação várias acções
de formação modular certificada, “no sentido
de suprir actuais necessidades da indústria da
cortiça”, assinala Amélia Barros, directora do
Cincork.
Salientou ainda que “o Cincork tem vindo a
trabalhar de forma estreita com o Centro de
Emprego visando o encaminhamento de adultos em situação de desemprego de forma a
integrá-los em processos de RVCC (Reconhecimento Validação e Certificação de Competências) escolar ou acções de formação, com o
objectivo de desenvolver as respectivas qualificações escolares e/ou profissionais”.
“Perspectivamos ainda no decurso do ano
2011, iniciar o desenvolvimento de processos
de RVCC profissional, no âmbito do nosso Centro Novas Oportunidades. No entanto, esta actividade será mais intensa durante o ano 2012”,
acrescenta.
Refira-se que o RVCC profissional visa certificar
competências relacionadas com a experiência
profissional dos adultos de forma a obterem uma
qualificação profissional, sendo que, após um balanço de competências e determinação de even-

tuais competências em falta, poderão frequentar
acções de formação adequadas ao seu caso.
Actualmente, encontram-se homologados,
pela ANQ - Agência Nacional para a Qualificação, quatro perfis profissionais relativos ao
sector da cortiça, designadamente “Técnico/a
de Gestão da Produção da Indústria de Cortiça” (nível 4), “Operador/a de Transformação de
Cortiça” (nível 2), “Preparador/a de Cortiça” (nível 2) e “Operador/a de Granulação e Aglomeração de Cortiça”, também de nível 2.
Amélia Barros sublinhou ainda que “se encontra em fase de aprovação o Plano de Actividades para 2012 que incluirá toda a oferta formativa para o próximo ano. A elaboração desse
plano teve por base o Levantamento de Necessidades de Formação que foi efectuado ao
sector corticeiro bem como as conclusões retiradas da mesa redonda que, recorde-se, teve
lugar no Cincork no passado dia 19 de Julho
e que contou com a participação de agentes
sectoriais, representantes de organismos públicos e sindicais”.
A propósito deste evento, saliente-se que as
conclusões apontaram para a necessidade
de um reforço do trabalho de promoção da
actividade formativa junto das empresas, dos
trabalhadores activos, dos jovens e da sociedade em geral. A sessão foi dinamizada por Rui
Fiolhais, gestor do Programa Operacional do
Potencial Humano (POPH).
“Vamos ter de ponderar e reflectir para que o
nosso plano formativo possa ser ajustado”, referiu, então, Ana Paula Fernandes, a presidente
do Conselho de Administração. Falando em
“grande desafio”, reforçou o empenho em trabalhar esta área, acatando as recomendações
saídas deste fórum.

Amélia Barros, directora do Cincork, diz que o centro
pretende suprir as necessidades formativas do sector

Mesa redonda no Cincork contou com a participação de agentes sectoriais,
representantes de organismos públicos e sindicais
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Parlamento Europeu
ao lado das florestas e da cortiça
Políticas europeias começam a contemplar as necessidades da fileira da cortiça. Revisão da PAC
é oportunidade para valorizar as florestas europeias.

O

sector português da cortiça esteve no Parlamento Europeu (PE) a 6 e 7 de Setembro, onde
participou num evento de sensibilização para a
importância da floresta no contexto económico e
social da Europa. A iniciativa, que se desenvolveu
no âmbito das comemorações do Ano Internacional das Florestas, visou debater “A Contribuição
do Sector Florestal para a Bioeconomia da União
Europeia”.
Realce-se que, em colaboração com a APCOR e
com a Confederação Europeia da Cortiça (CELiège), o eurodeputado português Luís Capoulas
Santos, porta-voz do grupo de socialistas europeus para as questões agrícolas, organizou uma
visita ao PE para um grupo de personalidades
portuguesas ligadas ao sector.
Em termos gerais, os participantes puderam, assim, antever “O Futuro das Florestas”, abordando
as questões de conservação ambiental, mas não
só. Tiveram, nomeadamente, a oportunidade de
apreciar a exposição que apresentou as inovações que os sectores baseados na fileira florestal
estão a desenvolver.
Note-se que, como beneficiário de um dos principais produtos originados nas florestas europeias, o
sector corticeiro não se poderia alhear deste evento.
Capoulas Santos sublinhou tratar-se de “uma
oportunidade para dar a conhecer exemplos da
inovação aplicada aos produtos das nossas florestas”. O eurodeputado vincou, ainda, que os debates contaram “com a participação de personalidades e peritos internacionais”, permitindo, assim,
“uma abordagem aos desafios que se colocam à
gestão, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas na Europa e no Mundo”.
A este respeito, registe-se que, de acordo com
dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO), em 2010, a cortiça
foi o terceiro produto florestal não lenhoso (PFNL)
mais importante a nível europeu, representando
16,4 por cento (324 milhões de euros) do valor
global.
Os PFNL são uma importante e crescente componente do valor económico gerado pelas florestas
europeias e a posição relativa da cortiça no seu
seio é ainda mais relevante se se tiver em consideração que muitos dos restantes PFNL, em que se
destacam as Árvores de Natal, os Frutos, as Bagas
e os Frutos Secos, existem em todas as sub-regiões

Representantes do sector ofereceram uma bola em cortiça a Capoulas Santos

europeias, contrariamente à cortiça, cuja região
de produção se limita ao Sudoeste Europeu.
A produção mundial de cortiça ascende a mais
de 200 mil toneladas, assumindo Portugal o lugar
cimeiro com 49,6 por cento da produção total. No
que diz respeito às exportações mundiais de cortiça, no ano transacto, o valor dos produtos transaccionados elevou-se a 1.229 milhões de euros,
apresentando uma tendência de recuperação,
face a 2009, de 9 por cento - cerca de 102 milhões
de euros. Também aqui Portugal lidera, com vendas no valor de 753,2 milhões.
João Gomes Ferreira, o secretário-geral da CELiège, sublinhou que, “com estas visitas, e nesta
iniciativa”, o sector “continuou a marcar a sua posição na defesa do seu reconhecimento enquanto
pilar da política europeia”.

Missão cumprida!
A Confederação Europeia da Cortiça tem vindo a
educar e sensibilizar os decisores europeus para
a importância mais vasta da fileira da cortiça, obviamente enfatizando a importância industrial
e económica dos seus produtos, mas também
apresentando e destacando as mais-valias comunitárias e ambientais do montado, que acolhe
populações humanas e ajuda a preservar fauna e
flora.
Como tem sido salientado por João Gomes Fer-

reira, sempre com o apoio da APCOR, o objectivo
final deste esforço é garantir que os serviços do
ecossistema montado venham a ser inscritos nos
quadros comunitários de apoio, nomeadamente na
próxima revisão da Política Agrícola Comum (PAC).
Após a visita, Capoulas Santos declarou ao semanário “Terras da Feira” que “defender a cortiça
significa, sobretudo, a defesa do ambiente. O
eurodeputado vincou que, em breve, iniciar-seá no PE “o processo de reforma da PAC”. E dissese “disponível para receber todas as sugestões e
contribuições para definir um modelo de Política
Agrícola Comum que conceda à floresta um lugar
à altura da sua importância”.
“Este encontro veio concretizar uma aspiração
antiga da fileira florestal, no sentido de o poder
político, a nível europeu, prever uma política para
a floresta europeia”, salientou, por seu lado, Joaquim Lima, o director-geral da APCOR.
E João Gomes Ferreira considerou que “a cortiça
alcançou um objectivo importante, que é o de se
consolidar junto das entidades europeias”.
O dirigente da CELiège explicou ao periódico
feirense que “na Europa, as coisas fazem-se a longo prazo e as negociações levam o seu tempo”.
Para concluir que o balanço da visita “é positivo”,
na medida em que foi possível perceber que “as
políticas europeias seguem no sentido daquilo a
que se chama a economia verde”.
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Cortiça protege o iPad da Apple
iPad da Apple tem uma protecção em cortiça

O designer industrial Michael Andersen, ra-

dicado em Portugal há 20 anos, e a empresa
“3DCork”, especialista em moldagem de cortiça e associada da APCOR, criaram e produziram, respectivamente, o Kork, uma espécie de
capa em cortiça portuguesa para proteger o
iPad da Apple.
Refira-se que o Kork foi desenhado de forma a
não tapar as entradas do IPad e a não impedir
a boa projecção do som.
A respeito da 3DCorK, saliente-se a sua forte
aposta nos mercados internacionais: esteve
presente na Feira do Ambiente, em Frankfurt,
na Alemanha, também marcou presença na
“Lineapelle” de Bolonha, em Itália, e vai avançar
para o mercado americano, em conjunto com
a empresa de cerâmica “Grestel”, onde espera
vender a bom ritmo a primeira colecção “Ensemble”, de artigos em “cortiça & cerâmica”.
Esta empresa de Paços de Brandão dedica-se
à produção e comercialização de produtos
em cortiça e outras matérias-primas naturais
para aplicações em várias áreas: decoração,
homewear, office, calçado e desporto, nomeadamente.
Copyright: 3DCork

Auditores Systecode
reuniram-se em Portugal

26 auditores da Bureau Veritas e 21 peritos
da cortiça em formação

A Confederação Europeia da Cortiça (CELiè-

ge) organizou nos passados dias 15 e 16 de
Setembro uma acção de formação que reuniu
26 auditores da Bureau Veritas - organismo responsável pelas auditorias Systecode: sistema
de acreditação das empresas mediante o Código Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR) –
e 21 peritos da cortiça, oriundos de diferentes
países: Portugal, Espanha, França, Itália, Marrocos e Tunísia. O encontro decorreu no Centro
de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) e teve como objectivo a reciclagem e refrescamento dos conceitos relacionados com o CIPR, tendo este ano um particular
interesse uma vez que foi lançada uma nova
versão deste referencial e era necessário passar
a informação sobre as novas alterações.
“O desafio colocado nesta revisão do CIPR e do
novo modelo do Systecode foi extremamente
difícil e muito complexo, porque a base e ponto de partida para esta revisão é um estado-daarte incomparavelmente superior ao que vivíamos há 10 anos atrás e este facto além de ter
trazido um enorme desafio trouxe, também,
um estímulo redobrado para quem realiza as
auditorias”, explica o Secretário-geral da CELiège, João Gomes Ferreira.
E continua: “ a nova versão incorpora muito
do que são as regras da segurança alimentar,
adaptadas à realidade do sector, mas sobretudo responde às principais directivas europeias
para embalagens/produtos destinados a en-
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Formandos actualizam conhecimentos
sobre a nova versão do CIPR

trar em contacto com os alimentos, as quais
são bastante claras e exigentes, e, nesse sentido, não podíamos deixar o CIPR fora desta
realidade. Por outro lado, o CIPR tem, também,
algumas incursões na área ambiental e de responsabilidade social, de forma a transmitir às
empresas uma perspectiva mais prática do desenvolvimento sustentável.”
A importância desta formação passou, ainda,
na opinião do dirigente, “pela uniformização
de critérios, o convívio estabelecido entre
auditores e peritos de diferentes países e diferentes realidades que de uma forma colectiva
e construtiva puderam cruzar experiências,
partilhar as suas dúvidas e inquietudes, bem
como expor os casos de sucesso de cada um.”
De registar que esta foi a primeira formação
que reuniu todos os auditores de todos os países desde a implementação do código que
remonta já a 2002.
O Secretário-geral da CELiège refere ainda que:
“outra das grandes novidades do código é a introdução de uma abordagem de controlo do
produto, além das boas práticas fabris já enunciadas no CIPR. A introdução de um plano de
controlo mais apertado e mais definido, transporta para a realidade das empresas uma abordagem de controlo continuado que permitirá
uma melhor monitorização daquilo que produzem e permite, ainda, uma mais pronta resposta
em caso de necessidade de acções correctivas.”
No final da acção de formação, todos os que

participaram foram submetidos a uma avaliação por escrito que atestou as competências
adquiridas e a aptidão para participarem na
campanha Systecode 2011.
Como nota final, João Gomes Ferreira faz um
balanço positivo do evento. “O envolvimento
dos auditores foi enorme, com uma participação activa em todas as acções de formação
teóricas e práticas. Mas gostaria de realçar,
também, a componente mais humana que
permitiu um conhecimento de todos e entre
todos muito maior do que no inicio da formação e que me deixou particularmente satisfeito e convicto que desde Santa Maria da
Feira até Tabarka, na Tunísia, as auditorias serão conduzidas com o mesmo rigor, o mesmo
empenho e o mesmo espírito construtivo, o
que deve deixar o sector da cortiça orgulhoso
e consciente de que é e será uma actividade
económica global e de capital importância
para o país e para o panorama internacional.”
E remata: “por tudo o que já enunciei, acredito
que esta acção foi de capital importância para
o Systecode. A CELiège, dentro do razoável e
do que é aplicável, tem de colocar no Systecode uma força motriz para o desenvolvimento.
Como em tudo, há uma resistência à mudança
e os tempos iniciais não serão fáceis para empresas, auditores e peritos, bem como para as
estruturas dirigentes, mas o que nos move é a
vontade de fazer evoluir este sistema para fazer
evoluir o sector e este desígnio foi transmitido
a todos os agentes envolvidos nas auditorias.”
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Apontamentos da História

A cortiça e a região de Setúbal:
alguns dados históricos.

Postal dos anos 40 sobre o transporte de cortiça

O

Parlamento surgiu em Portugal após
a afirmação do Liberalismo em 1820, fazendo despontar os denominados “políticos-actores”, cujos diálogos ficariam
registados em Diários que, na medida
do possível, demonstravam o discorrer
dos dias parlamentares. Na denominada
Câmara dos Senhores Deputados, a cortiça começou a ser mencionada por volta da década de trinta do século XIX. No
primeiro debate decorria o ano de 1839,
aquando da intervenção do deputado
Paulo Midosi, aludindo a uma representação da Associação Comercial de Setúbal é referido que o porto de Setúbal era
o terceiro mais importante do reino no
comércio de sal, fruta, azeite e trigo, comercializando com frequência produtos
de cortiça. Tentava o deputado salientar a excessiva tributação exercida pelo
Governo nos direitos de tonelagem dos
navios. Para o efeito, estava em discussão
um projecto de lei para ser remetido à
Comissão de Comércio e Artes para posterior avaliação e alteração das condições
tributárias existentes, tentando aliviar a

carga fiscal em torno de alguns bens que
servissem para completar a tonelagem
total das embarcações.
Denotamos assim alguma importância
à região de Setúbal, outrora inserida no
distrito de Lisboa, na produção, transformação e comercialização de cortiça
desde finais do século XVIII até meados
do século XX. Segundo Hernâni Barros
Bernardo na obra “O Comércio Externo da
Cortiça nos Séculos XVIII e XIX” (1948) entre 1797 e 1831 foram exportadas cerca
de “215.874 grosas” de rolhas de cortiça,
o equivalente a 31.085.856 unidades,
representando cerca de 21,01% do mercado exportador nacional. Em prancha,
os números rondavam cerca de “8.840,8
quintais”, equivalendo a 530.448 quilos,
não ultrapassando 1,41% do valor total
nacional. Os destinos destas exportações
eram variados: na cortiça em prancha
destacam-se a Inglaterra, os Estados Unidos,
a Rússia, a Suécia, Hamburgo, a Holanda e
a França; já em obra os destinos eram os
Estados Unidos que detinham fatia maior
com cerca de 42,19%, seguiam-se a Suécia com 27,13%, a Dinamarca com 19,

56%, sendo os restantes 11,12% repartidos pela Prússia, Inglaterra, Rússia, Alemanha, Hamburgo e Castela, por ordem de
importância.
No presente (dados de 2003), Setúbal
ocupa o segundo lugar no sector corticeiro nacional no que à indústria transformadora diz respeito com 8,32% (69
de 829) do número de empresas ao nível
nacional, contando com cerca de 12,68%
(1.557 de 12.283) do total de trabalhadores no sector, sendo apenas ultrapassada
pela região de Santa Maria da Feira.
Fontes:
BARROS BERNARDO, Hernâni (1948). O Comércio Externo da Cortiça nos Séculos XVIII e
XIX (1797-1831). Lisboa: Imprensa Nacional de
Publicidade.
Diário da Câmara dos Senhores Deputados da
Nação Portugueza. Sessão de 7 de Março de
1839. Lisboa: Imprensa Nacional.
MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.) (2002).
Portugal e a Instauração do Liberalismo. In MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÂO, Joel (dir.). Nova
História de Portugal. Vol. IX. Lisboa: Presença.

Nuno Silva – Historiador
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Anuário
2011 já
disponível
A

APCOR acaba de lançar o Anuário 2011.
Este suporte de informação é uma compilação de dados de referência sobre o sector
e que vão desde as estatísticas até ao tema
do ambiente na fileira da cortiça. Com cinco capítulos de informação e 80 páginas, o
documento dá predominância aos dados
estatísticos da fileira da cortiça – montado
e sua distribuição, quantidades extraídas,
exportação e importação dos produtos de
cortiça - e informação sobre o mercado vinícola mundial – principal sector de destino dos produtos de cortiça. Poderá ainda
ter acesso a informação dos associados da
APCOR com os contactos das empresas e
produtos fabricados. Para descarregar o documento poderá aceder ao seguinte link:
www.apcor.pt/artigo/anuario-2011.htm.

Cortiça vai integrar roteiro
de turismo industrial
Fábricas do sector da cortiça, situadas no município de Santa Maria da Feira, deverão integrar o “roteiro de turismo industrial” que será
dinamizado pela Câmara Municipal de São
João da Madeira, segundo anunciou, em declarações ao jornal Terras da Feira, a vereadora
Teresa Vieira, do Executivo feirense.

A autarquia irá reunir-se com a APCOR no sentido de dar seguimento ao trabalho de campo
necessário.
Refira-se que a cidade de São João da Madeira
integra a Rede de Cidades europeias de Turismo Industrial, estando previsto acolher, de 22
e 23 de Novembro de 2012, o 4º Congresso Europeu de Turismo Industrial.

Castro Almeida, o presidente da autarquia, tem
sublinhado publicamente o seu empenho em
ver Santa Maria da Feira associar-se ao projecto. O edil pretende juntar a cortiça aos dois
grandes sectores do seu município – a chapelaria e o calçado -, de forma a que seja possível
começar a estruturar, no nosso país, bons roteiros turísticos industriais.
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Programa para dinamizar as regiões do Alentejo e Estremadura Espanhola

APCOR desenvolve CorchAcção
A

APCOR, a Associação Empresarial da Região de Portalegre (NERPOR) e a Agrupacion
Sanvicentina de Empresários de Corcho (Asecor) vão desenvolver o programa CorchAcção
(Cooperação empresarial no sector da cortiça).
“A cortiça, um tesouro no coração da Europa”
é o lema central do projecto e que resume a
filosofia de todo o sector. A cortiça determinou o desenvolvimento económico e social
de um vasto território. Como recurso natural,
não conhece fronteiras. É este carácter integrador e de alicerce que pretende potenciar
este projecto europeu. A cooperação transfronteiriça entre Espanha e Portugal tem aqui
um papel especial já que pretende não apenas
a colaboração entre as empresas da região,
mas também transmitir a toda a sociedade a
consciência de um território único: o território
CorchAcção.
Para conseguir este objectivo, estão previstas
uma série de acções, sendo estruturadas nos
seguintes grandes eixos: promoção e difusão
da cortiça; cooperação empresarial; assistência
técnica e formação das empresas e investigação; desenvolvimento de processos produtivos e aproveitamento de resíduos.
Assim, este projecto tem como objectivo promover e apoiar o sector empresarial da cortiça,
através de actividades específicas de cooperação empresarial, materializada na criação de
um grupo de empresas Hispano-Portuguesas.
Este grupo, mediante uma participação voluntaria, define os mecanismos e as acções de
cooperação conjunta, as acções de assistência

técnica e formação profissional, as acções de
I&D nos processos produtivos e no aproveitamento energético da biomassa, as campanhas
publicitárias e as acções de promoção da cortiça com vista a transmitir a importância que
este sector representa para a região do Alentejo e Estremadura Espanhola.
Pretende-se, assim, melhorar a competitividade das empresas da indústria da cortiça,
promovendo a cooperação entre elas e dentro da cadeia de produção, no sentido de ajudar a melhorar a qualidade do processo de
produção e a sustentabilidade dos montados
de sobro.

Este projecto é financiado pelo Programa POCTEP (Programa Operacional de Cooperação
Transfronteiriça Espanha Portugal), do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), tem a duração de dois anos e conta com
um investimento de 453.333,33 euros.
O lançamento do programa decorreu no passado Setembro, nas instalações da Asecor, e
contou com os beneficiários do projecto portugueses e espanhóis, assim como a sociedade
em geral.
Para mais informações, consulte o seguinte
link http://apcor.pt/artigo/apcor-desenvolvecorchaccao.htm.

Cortiça na criação de
“ninhos” para o descanso
A

empresa sueca “Note Design Studio” (NDS)
criou um assento que, tendo uma base em metal, é feito com cortiça. A criação foi designada
“Boet” – sueco para Ninho, uma vez que o objectivo foi “desenhar” assentos inspirados no mundo

das aves: elevados e protectores porém suaves.
A NDS faz notar que o contraste entre os materiais usados – metal e cortiça – como que
estabelece “um diálogo” entre as funções de
amparar e de proporcionar descanso.

Cortiça é um
dos componentes
do assento
copyright:
Note Design
Studio
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Francisco Costa, gerente da “Cortiças – Pinto & Costa, Lda.”

“Somos o
que queremos ser”

“O sector tem

Empresa de origem e natureza familiar, tem sabido sustentar o
seu trajecto de três décadas no profissionalismo e na vontade
de triunfar. Vende as suas rolhas principalmente a exportadores e factura mais de um milhão de euros por ano.

ficarão os mais

A

Cortiças – Pinto & Costa, Lda. produz 10 milhões de rolhas de cortiça por ano, o que lhe tem
garantido uma facturação que, na actualidade,
anda pelos 1,1 milhões de euros por exercício.
“Trabalhamos essencialmente para empresas exportadoras”, referiu Francisco Costa, o fundador
e principal gestor da firma de Paços de Brandão.
O empresário acrescentou que também exporta parte da produção directamente, em
concreto para a região espanhola da Catalunha e para França. Um processo iniciado em
2001, quando, fruto de algum investimento, nomeadamente em maquinaria, se atreveu “a passar a fronteira de Vilar Formoso”.
Saliente-se que a Pinto & Costa alicerça a sua vida

Humildade e o
profissionalismo são dois
valores da Cortiças Pinto
& Costa, Lda
Empresa produz
10 milhões de rolhas
de cortiça por ano

em dois valores fundacionais e que se têm revelado perenes: “a humildade e o profissionalismo”.
Francisco Costa assume-se como “um empresário com espírito de trabalhador”. Regressando
aos seus tempos de juventude, recordou que o
sector corticeiro foi uma escolha ditada pela necessidade de trabalhar para ganhar o sustento,
mas também pela noção de que seria – como
tem sido – uma boa oportunidade para construir um futuro melhor para si e para os seus.
“Somos o que queremos ser”, sublinhou o gerente, que “só” tem a antiga 4ª classe de escolaridade como habilitação literária, mas que
se soube formar como empresário que não
deixa nada ao acaso, quando se trata de ge-

futuro. Talvez
o número de
empresas venha
a diminuir … mas
profissionais”

rir o dia-a-dia da empresa. “Um empresário
tem de saber fazer o trabalho de casa”, avisou.
Assinale-se que a génese da Cortiças – Pinto
& Costa, Lda. assentou numa associação que
fez com dois cunhados. Foi um projecto a três
durante alguns anos, depois passou a duo e,
finalmente, ele ficou com a empresa em parceria natural com a esposa. Hoje em dia, conta
também com a colaboração da filha, num universo laboral que integra, ao todo, oito pessoas.
Mas Francisco Costa não esquece o tempo
em que, após uma brevíssima incursão noutro
ramo de actividade, que só serviu para confirmar o seu destino de corticeiro, se lançou a
trabalhar por conta própria, “num quartinho
de dois por dois metros quadrados”. Foi a partir daí que descortinou uma saída empresarial.
“O sector tem futuro”. O empresário brandoense
não tem dúvidas quanto à pujança da indústria
da cortiça, que considera riqueza nacional que
deveria, até, ser digna de ser levada às escolas,
para que as nossas crianças pudessem aprender sobre ela desde tenra idade e, quem sabe?,
assim se fomentar espíritos empreendedores.
Perspectivando o futuro, considerou que, talvez,
o número total de empresas venha a diminuir,
num processo de seleção natural – “ficarão os
mais profissionais” -, mas enfatizou que a capacidade produtiva e a qualidade dos produtos, em
especial da rolha, nunca serão postos em causa.
Na sua opinião, o sector tem vindo a registar,
nos últimos anos, uma evolução contínua, em
termos das instalações, do apetrecho tecnológico e na forma de trabalhar, com ênfase na certificação dos procedimentos, especificamente no
âmbito do Systecode. “Mesmo os pequenos empresários têm evoluído”, realçou, com satisfação.
E nem a concorrência dos vedantes ditos alternativos, de plástico e metal, o assustam. Certo da
qualidade inultrapassável do vedante natural em
cortiça – “rolha será sempre rolha” -, até considerou que “a concorrência é sempre bem-vinda”. Por
isso, não desarma no seu optimismo actuante.
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Principais actividades em curso

Próximas actividades

• Preparação de reuniões dos grupos de trabalho e plenário da ISO / TC 87
(cork) em Madrid;
• Análise de documentação normativa recebida diariamente do CEN/TC
134, CEN/TC 88 e ISO/TC 87;
• Tradução de normas e análise das mesmas, para propor ao IPQ;
• Reunião, com os coordenadores das subcomissões, para
acompanhamento da execução do Programa de Trabalho da CT 16.

• Preparação de uma publicação específica com dados de interesse para as empresas,
sobre normalização;
• Preparação do Plenário da CT 16 para Novembro (anteriormente prevista para Outubro);
• Discussão procedimento com regras e práticas de funcionamento da CT 16, tendo em
conta as “Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa, do IPQ;
• Acompanhamento da execução do Programa de Trabalho da CT 16, com os
coordenadores das subcomissões;
• Proposta e preparação do Plenário a realizar em Portugal, do CEN/TC 134, em 2012;
• Tradução de normas e análise das mesmas, para propor ao IPQ.

Programa
Cork2010
(Proj.5234)

• Realização da principal actividade do projecto – 2º Congresso
Internacional do Sobreiro e da Cortiça, realizado com a colaboração da
CELiège.

• Desenvolvimento de um trabalho de caracterização do sector da cortiça, reunindo
num documento, informação tratada e sistematizada de um conjunto alargado de
fontes de informação.

Programa
Formação PME

• Finalização e submissão dos relatórios iniciais: Diagnóstico e Plano de
Desenvolvimento;
• Implementação das medidas preconizadas no Diagnóstico;
• Visita de acompanhamento a empresas inscritas no projecto;
• Preenchimento on-line da ficha individual de avaliação das expectativas
por parte do empresário;
• Inicio dos cursos de formação profissional identificados nos relatórios iniciais.

• Finalização de alguns relatórios iniciais de empresas que começaram a ser
intervencionadas em data posterior ao inicio do projecto;
• Continuação da Implementação das medidas preconizadas no Diagnóstico;
• Continuação dos cursos de formação profissional;
• Visita de acompanhamento a empresas inscritas no projecto;
• Preparação dos documentos para submissão do próximo pedido de reembolso.

Programa
InterCork –
Promoção
Internacional da
Cortiça

• Reino Unido: Visita imprensa a Portugal. Parceria estabelecida com The
Savoy Hotel, Anthropologie, entre outros.
• EUA (mcd): Visita de designer a Portugal.
• EUA (r): Visitas de líderes de opinião a Portugal; Outdoors; Encontros com
responsáveis de marketing das empresas vinícolas; Descortiçamento.
• França: Visita de jornalistas e sommeliers a Portugal.
• Itália: Produção de brochuras técnicas.
• Alemanha (mcd): Visita de líderes de opinião a Portugal.
• Alemanha (r): Visita de jornalistas a Portugal; actividades no retalho.
• Rússia: Visita de jornalistas a Portugal; acções promocionais dirigidas ao
consumidor. Concurso com universidades ligada à arquitectura e ao design
para promover a cortiça – visita de vencedora a Portugal.
• Japão: Visita de distribuidores a Portugal.
• China: Participação na feira China Low Carbon Buildings and
Environmental Protection.
• EAU: Continuidade da colaboração com a American University of Sharjah.

• Reino Unido: presença em cadeias de retalho (Sainsbury’s, Ocado, Waitrose).
• EUA (mcd): Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.
• EUA (r): Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.
• França: parceria com a Carrefour para a reciclagem de rolhas de cortiça; promoção da
cortiça na região de Champagne.
• Itália: Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.
• Alemanha (mcd): Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.
• Alemanha (r): Parceria com cadeias de retalho, nomeadamente: Movenpick, Kaufland e
WIV, importantes para o sector do vinho.
• Rússia: Organização de seminário acerca da cortiça em parceria com duas
universidades ligadas à arquitectura e design na Rússia.
• Japão: Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.
• China: Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.
• EAU: Preparação de relatório final de avaliação e encerramento da campanha.

Programa
APCOR / ONS
(Proj.8227)

