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NOTÍCIAS APCOR

Cortiça inspira arquitectos e escultores
A cortiça é o material escolhido por arquitectos e escultores para o desenvolvimento das
suas obras. Como exemplos temos a Serpentine Gallery e a Cork Dome, que estão a fazer
furor em Londres.
| p.3

Portugal lidera o sector

Alemães satisfeitos com
a cortiça

InterCork arrecada
prémios

Portugal representa 62 por cento de tudo
o que o mundo exporta de cortiça. Uma
quota que representa mais de 800 milhões
de euros. Este valor representa, ainda,
uma subida de sete por cento face ao ano
transacto.

A cortiça como pavimento e revestimento
satisfaz 99 por cento dos alemães,
segundo um estudo desenvolvido
pela CONdata. O material é usado
essencialmente nos quartos e surge como
a quinta opção neste segmento.

| p. 4 e 5

| p. 7 e 8

O projecto InterCork – Promoção
Internacional da Cortiça – desenvolvido pela
APCOR conquistou mais dois prémios. Um
em Portugal, por uma brochura desenvolvida,
e outra na Alemanha, pela campanha de
materiais de construção e decoração que teve
lugar naquele país.
| p. 6
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Acreditar no Futuro

A

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Vinos & Bodegas

14 a 17 de
Setembro de
2012

Argentina

www.expovinosybodegas.
com.ar/

Moscow
International
Wine Expo

22 de
Outubro de
2012

Rússia

www.moswineexpo.com/

Good Food and
Wine Show

13 a 15 de
Julho de
2012
12 a 14 de
Outubro de
2012

Austrália

www.goodfoodshow.com.au

Vinitech

27 a 29 de
Novembro
de 2012

França

www.vinitech.fr/

Tesco Wine Fair

8 a 9 de
Setembro de
2012
22 a 23 de
Setembro de
2012

Reino
Unido

www.tescowinefair.com/

indústria da cortiça assume-se, cada vez mais, como sector de futuro. Sendo, seguramente, um sector com tradição e uma forte e impressionante história, a indústria
da cortiça recusa-se, felizmente, a assumir-se enquanto sector tradicional, parado no
tempo. A inovação é uma constante das nossas empresas, sendo bem elucidativa ao
nível da gestão e dos processos de fabrico, mas também ao nível da diversificação dos
produtos e da aposta em novas soluções que consideram a cortiça enquanto matéria-prima de excelência.
Ao longo deste jornal, encontramos excelentes exemplos que nos levam a acreditar
no futuro da cortiça e dos seus produtos. São vários os trabalhos em curso nas nossas
empresas e que nos dão garantias da competitividade do sector.
Mas esta constatação ultrapassa os limites do sector, sendo que a cortiça é cada vez
mais uma solução pensada por outros sectores. Veja-se a arquitectura e o design, a
moda e o mobiliário, que cada vez mais encontram na cortiça uma solução de valor e
de diferenciação num mercado competitivo.
O reconhecimento destas soluções junto de diversos organismos eleva a excelência da
cortiça enquanto aposta de elevado valor. Os produtos e aplicações de cortiça são cada
vez mais premiados à escala internacional e este é, também, um sinal que a todos nós
deve motivar.
Estes são apenas alguns dos excelentes exemplos que tiveram lugar no Noticias APCOR
deste trimestre. Com certeza, muitos outros exemplos ficaram de fora destas páginas
e muitos outros são, inclusive, desconhecidos da nossa Associação. Em Portugal e no
Mundo, a cortiça e os seus produtos são cada vez mais encarados como produtos de
futuro. Por serem naturais, amigos do ambiente, ecológicos, estão na preferência de
todos os que desejam estar de mãos dadas com um Mundo com futuro.
A Direcção

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

Domotex

26 a 28 Setembro
de 2012

Rússia

www.domotexrussia.com/

Construlan

03 a 06 de Outubro
de 2012

Espanha

www.construlan.
com/

The Big Five

5 a 8 de Novembro
de 2012

Emiratos
Árabes
Unidos

www.thebig5.ae/

Outras Feiras/Eventos
Feira

Data

Local

Web-site

Ceranor

5 a 9 de
Setembro de
2012

Exponor
Matosinhos

www.ceranor.exponor.pt/

Gala Anual da
Cortiça

21 de
Setembro de
2012

Edifício da
Alfândega,
Porto

www.apcor.pt
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Cortiça na Serpentine Gallery
A Serpentine Gallery, em Londres, e os arquitectos responsáveis pela obra (a dupla de arquitectos suíça Herzog & de Meuron e o artista plástico chinês Ai Weiwei) escolheram a cortiça para construir o pavilhão que
estará em exibição até Outubro, no Kensington Gardens.
e eventos públicos. O Serpentine Pavilion
2012 foi já adquirido pelos reconhecidos
coleccionadores internacionais Usha and
Lakshmi N. Mittal e entrará, a partir de 14 de
Outubro, para a sua colecção privada. Através desta iniciativa, os milhares de pessoas
que ao longo destes meses visitarão este
espaço, poderão ganhar uma nova relação
e um melhor conhecimento sobre a cortiça,
tornando a acção uma oportunidade única
de valorização desta matéria-prima.

© 2012 Luke Hayes

O pavilhão apresenta-se como um lounge
de cortiça, de forma circular, com uma estrutura complexa multi-nivelar, na qual proliferam 108 peças de mobiliário de aglomerado
expandido de cortiça, desenhado especificamente por Ai Weiwei e por Herzog e de
Meuron para este efeito e esculpido manualmente por técnicos da Amorim Isolamentos,
com a supervisão da equipa de arquitectos.
A obra funcionará como um espaço público
e como um local para eventos nocturnos, da
qual fazem parte um alto nível de palestras

© 2012 Luke Hayes

Com 80 m3 de cortiça, enviados pela Corticeira Amorim, o espaço pretende seguir
“uma abordagem arqueológica que inspira
os visitantes a olhar para baixo da superfície
do parque, assim como a olhar para trás no
tempo através dos fantasmas das estruturas
antigas”, pode ler-se no sítio da galeria londrina, que explica que através da recuperação dos vestígios de intervenções de outros
anos, foram construídas doze colunas, uma
para cada edição, e que apoiam uma plataforma flutuante, a 1,5 metros acima do chão.

80 m3 de cortiça usados para estrutura desenhada por Herzog & de Meuron e Ai Weiwei

Pormenor do interior da Serpentine Gallery

Cortiça como base de escultura de David Nash

David Nash na construção da sua obra

Gardens, em Londres, e que foi preparada
ao longo de vários meses. David Nash interessou-se pelo material quando, no ano passado, visitou Portugal, mais concretamente
a Herdade da Maroteira, localizada no Redondo. Utilizou seis mil quilos de cortiça
que seguiram para Londres em camiões. No

sítio do jardim botânico britânico pode ler-se que esta é a escultura com a qual David
Nash está “mais entusiasmado”. “O trabalho
foi construído integralmente dentro do jardim e é a primeira peça que David constrói
com cortiça (em vez de madeira).

© Kew Gardens

© Kew Gardens

David Nash, artista com mais de 40 anos
de experiência, escolheu a cortiça para fazer uma gigantesca escultura a que deu o
título “Cork Dome”. A peça integra uma extensa exposição ao ar livre, com um total
de 13 obras, que o escultor inaugurou dia
09 Junho, no famoso espaço botânico Kew

Escultura Cork Dome no Kew Gardens
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Portugal lidera o sector da cortiça
Portugal reforça a sua posição enquanto líder

de euros (168,6 milhares de toneladas), o que
significa uma subida de sete por cento face a
2010, no que toca às exportações em valor
(gráfico 1). No que toca à representatividade
das exportações de cortiça no conjunto das exportações portuguesas por país, regista-se que
para a Argentina a cortiça representa mais de
35 por cento do valor exportado. Para o Chile o
valor ultrapassa os 26 por cento e para a Rússia
os 17 por cento (gráfico 2).A acrescentar, ainda, que as exportações portuguesas de cortiça
representam cerca de dois por cento das ex-

mundial do sector da cortiça, com uma quota
de 62 por cento, referente ao ano de 2011, segundo divulgou o International Trade Centre.
Com um valor mundial de cerca de 1.298 milhões de euros, as exportações da cortiça apresentam uma tendência de recuperação face
a 2010 de cerca de seis por cento, mais de 60
milhões de euros. A mesma tendência foi seguida por Portugal que, segundo os dados do
comércio externo do Instituto Nacional de Estatística (INE), registou, em 2011, 806,1 milhões
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portações portuguesas totais e significam um
saldo da balança comercial de 670 milhões de
euros. Os principais destinos das exportações
portuguesas de cortiça são a França (20,1%), os
EUA (15,6%), a Espanha (11%), a Itália (9,5%) e a
Alemanha (7,9%) – percentagens em valor (gráfico 3). As rolhas de cortiça continuam a liderar
as exportações portuguesas de cortiça com 70
por cento do total dos produtos exportados e
assumindo 563 milhões de euros, seguido da
cortiça como material de construção com 179
milhões de euros e 22 por cento (gráfico 4). De

Fonte: INE
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ESTATÍSTICAS

registar, ainda, que a exportação de rolhas de
cortiça aumentou cerca de seis por cento de
2010 para 2011. Dentro do segmento de rolhas
de cortiça, as rolhas naturais surgem em primeiro lugar com 62 por cento do total (351,5 milhões de euros), seguidas pelas rolhas técnicas
com 19 por cento (109 milhões de euros) e as
rolhas de champanhe com 18 por cento (102,7
milhões de euros) (gráfico 5). Portugal é, ainda,
o terceiro maior importador mundial de cortiça que utiliza para transformação e posterior
exportação sobe a forma de produtos de con-

sumo final, com uma quota de cerca de 10
por cento (International Trade Centre). Em
2011, as importações atingiram 135 milhões
de euros e 63 milhares de toneladas (gráfico 6). As importações do sector da cortiça
em 2011 são provenientes, essencialmente,
de Espanha (78 por cento – valor em Euros)
(gráfico 7). As importações de cortiça natural
ascenderam nesse ano a aproximadamente
94 milhões de euros, representando cerca de
69 por cento do total das importações portuguesas de cortiça (gráfico 8).
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Importações de Cortiça em Valor (milhões de €)
Importações de Cortiça em Massa (milhares de Tons.)

Fonte: INE
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Promoção da cortiça
continua
Na China
A APCOR participou na 13ª Edição da SIAL China
que decorreu, de 9 a 11 de Maio, em Xangai. A
iniciativa chegou a cerca de 2000 visitantes e a
dezenas de expositores da área vinícola e teve
por objectivo passar informação sobre as rolhas de cortiça, quer através de um stand com
a mostra do produto e brochuras promocionais,
quer através de contactos directos com o trade.
As mensagens assentaram na cortiça como um
produto amigo do ambiente, ecológico e com
características únicas. Foi, ainda, desenvolvido
um jogo na qual participaram 80 pessoas.
Na Alemanha
Na sequência do protocolo estabelecido entre

Stand da APCOR na SIAL

três cadeias de supermercado alemãs e a APCOR, foram desenvolvidas várias actividades de
promoção da cortiça. A Moevenpick colocou
em sete lojas – situadas em Berlim, Munique,
Hannover, Hamburgo, Estugarda e Dortmund –
informação sobre a cortiça nas suas prateleiras
de vinho e cartazes espalhados pelas lojas para
promover este vedante. O mesmo se passou
com a Kaufland que em dez lojas situadas em
Heilbroon decidiu informar o consumidor sobre
as rolhas de cortiça. Já a WIV AG resolveu entregar a 1500 responsáveis de vendas das suas
lojas, um kit informativo sobre a cortiça da qual
fazia parte um vídeo viral e brochuras sobre as
rolhas de cortiça.
Promoção da cortiça na Kaufland

Prestigiado concurso EMEA SABRE Awards elege campanha sobre a cortiça

InterCork vence
prémio na Alemanha
A campanha InterCork – PROMOÇÃO INTERNACIONAL DA CORTIÇA – para o mercado alemão e para a área dos materiais de construção
e decoração denominada “Schoener Leben. Mit
Kork” (“Viver Melhor. Com Cortiça”) foi premiada
com o reconhecido prémio 2012 EMEA SABRE
Awards, do Holmes Report. Com cerca de 2200
concorrentes, a competição atingiu, este ano, o
seu ponto alto. “Schoener Leben. Mit Kork” ga-

nhou o SILVER SABRE na categoria de “Social
Media Hub” e de Publicidade. A campanha
InterCork concorreu com marcas como Unilever, Adidas, Ernst & Young, Shell, Accenture e Vodafone Turquia. A lista completa dos
vencedores do SILVER SABRE Award pode ser
encontrada em http://www.holmesreport.
com/news-info/11691/Holmes-Group-Announces-EMEA-Silver-SABRE-Winners.aspx.

Brochura prestígio
recebe prémio
A brochura prestígio da APCOR, desenvolvida
no âmbito do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça -, e que conta com uma capa em
cortiça foi galardoada pelo Clube de Criativos
de Portugal com o prémio Prata na categoria de
Design. O Festival de Criatividade do CCP é reconhecidamente o mais abrangente e prestigiado evento do sector em Portugal, promovendo

a excelência criativa da comunicação comercial
nacional nas categorias de Projecto Integrado,
Publicidade, Marketing Relacional, Design, Media Digital e Interactiva, Activação de Marca e
Meios. A lista dos vencedores pode ser obtida
em http://www.clubecriativos.com/Media/content/160_1_ON.pdf

Anúncio da campanha da Alemanha

INTERCORK
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Estudo na Alemanha para a área dos materiais de construção

99 por cento demonstra
satisfação com a cortiça
Num estudo desenvolvido na Alemanha a utilizadores e potenciais utilizadores da cortiça para a área
dos materiais de construção e decoração conclui-se que a satisfação com o produto é extraordinária.
52 por cento afirmou que está completamente satisfeito e 47 por cento muito satisfeito. Os
utilizadores efectivos da cortiça já a empregam
nas divisões da sua casa entre 3 a 5 anos (27 por
cento), sendo que mais de 16por cento já a utilizam há mais de 15 anos (gráfico 1). A intenção e
decisão de comprar cortiça é feita a priori e não
no ponto de venda, apenas 27 por cento dos
compradores de cortiça disse que ficou a conhecer o produto no ponto de venda. A maioria (71
por cento) afirmou que já estava informada sobre
a cortiça, especialmente nos retalhistas (57 por

1

2

Há quanto tempo utiliza a cortiça?

desde 3 anos

13%

entre 3 e 5 anos

preço que os utilizadores da cortiça pagou foi de
34,50 € por metro quadrado e foi considerado um
valor adequado por 90 por cento dos questionados. A satisfação dos utilizadores da cortiça face
ao produto em geral e ao preço faz com que 90
por cento recomende a cortiça, 38 por cento afirme com toda a certeza a cortiça que compraria
novamente este produto e 32 por cento considere essa hipótese. No estudo conclui-se, ainda, que
a cortiça é maioritariamente usada no quarto das
crianças com 12 por cento, seguido para o quarto
de adultos com 9 por cento (gráfico 2).

Em que divisão da casa usa a cortiça?

Madeira/Parquet

Laminados

PVC

Linóleo

Alcatifa

Pedra

Cortiça

Não especificado

27%

entre 5 e 7 anos

15%

entre 7 e 9 anos

Quarto de Criança

8%

entre 9 e 11 anos

Quarta de Adulto

9%

entre 11 e 13 anos

6%

entre 13 e 15 anos

14%

14%

25%

Cozinha 6% 9%

16%

1%

Fonte: CONdata Marktforschung GmbHv

17%

19%

34%

Sala de jantar

5%

há mais de 15 anos
não especificado

cento) e através de amigos (26 por cento). Tendo em conta o facto de que os vendedores não
chamam a atenção para o pavimento de cortiça
(75por cento), os potenciais compradores ficam
por sua conta, não tendo ninguém para ajudar.
Os inquiridos referem, ainda, que a cortiça não é
bem apresentada na loja e, por isso, fica em desvantagem em relação aos seus concorrentes. A
reacção das pessoas que contacta com a cortiça
é positiva, sendo que 53por cento reage “positivamente e gosta do pavimento de cortiça” e 47 por
cento não faz comentários e é neutro. A média de

36%

34%

6% 9%

20%

22%

18%

92%

16%

Casa de Banho

Entrada e corredor

12%

92%

12%

16%

12%

Fonte: CONdata Marktforschung GmbH

48%
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A robustez/qualidade do produto é genericamente o critério mais importante na selecção
de um pavimento e o factor que determina a
sua decisão de compra, sendo que a fácil limpeza, o design e o toque do pavimento, surgem também como características importantes
(gráfico 3). A cortiça é colocada como a quinta
opção para pavimento com 9 por cento. A madeira/parquet é a primeira escolha com 49 por

3

cento, seguido pela pedra (22 por cento), o laminado (16 por cento) e a alcatifa (10 por cento)
(gráfico 4). Os retalhistas especializados (63 por
cento)) e os supermercados Do-It-Yourself (DIY)
(44 por cento) são os locais preferidos para a
aquisição de pavimentos. Ao nível da obtenção
de informação sobre pavimentos, os retalhistas
são, também, a fonte privilegiada (62 por cento),
assim como os supermercados Do-It-Yourself

(DIY) (45 por cento). A opinião de amigos (39
por cento)) e as revistas (28 por cento)) surgem
relativamente bem colocadas, já a Internet tem
um papel menos relevante com apenas 26 por
cento). O estudo foi conduzido pela CONdata
Marktforschung GmbH e foi realizado a uma
amostra total de 852 pessoas, sendo que 700
não usavam a cortiça e 152 já a utilizavam.

Média:

Que qualidade atribui à cortiça?

4

(1)= muito importante
(6)= Sem importância

Que material escolhia para
o revestimento/pavimento
de sua casa?

2,8
Cortiça

2,6

Pedra

2,4

9%

14%

22%

17%

61%

33%

20%

Alcatifa 10% 14% 22%

2,2
2

25%

53%
80%

Linóleo 5% 13%

1,8
PVC 6% 16%

76%

1,6
Laminado 16% 18% 20%

1,4

Madeira

1,2

49%

47%
14%12% 25%

Fácil de Instalar

Recomendação

Gama de
produtos

Produto
Natural

Preço

Sustentabilidade

Fonte: CONdata Marktforschung GmbH

Poupança de
Energia

Toque

Design

Limpeza

Robustez

1
1 escolha

2 escolha

Fonte: CONdata Marktforschung GmbH

3 escolha

Não especificado

PROJECTOS/NOTÍCIAS

Promoção da cortiça
em Espanha

A Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña (Aecork)
– Associação de Empresários da Cortiça da Catalunha -, com o
apoio da APCOR, vai desenvolver uma campanha de comunicação e promoção da cortiça, em Espanha.
Com um orçamento global de 300 mil euros
- sendo que 50 por cento conta com apoios
públicos do governo espanhol e os outros
50 por cento são financiados pelas empresas
da cortiça e por outras associações, como é
o caso da APCOR que contribuirá com 50 mil
euros -, a campanha vai incidir sobre diversos públicos: prescritores, líderes de opinião,
meios de comunicação, sector vitivinícola
(caves e entidades reguladoras), organizações
não governamentais, superfícies comerciais e
consumidor. A campanha assentará na imagem do Cork Mark, à semelhança da campanha desenvolvida pela APCOR nos dois últimos
anos, o InterCork – Promoção Internacional da
Cortiça -, e estão previstas várias acções tanto
nos meios tradicionais, como nas várias ferramentas on-line, com especial atenção para
as redes sociais. Acções de relações públicas
junto dos vários públicos, embaixadores para a
cortiça, gabinete de imprensa, publicidade são
algumas das actividades previstas e que terão
por base o trabalho que foi levado a cabo pela
APCOR na maior campanha de comunicação
desenvolvida em prol da cortiça. A primeira
acção da campanha teve lugar em Maio, em
Palafrugell, Catalunha, onde as várias entidades e instituições de Espanha e Portugal - que
representam o sector na Europa – assinaram
um acordo de colaboração para colocar em
prática a campanha. Para além da APCOR, as
entidades envolvidas são: Instituto del Corcho,

la Madera y el Carbón Vegetal (Iprocor), a
Agrupación Sanvicenteña de Empresarios
del Corcho (Asecor), a Confederação Europeia da Cortiça (CELiège), o Instituto del
Corcho Catalán (Icsuro) e a Red Europea
de Territorios Corcheros (Retecork). Para a
definição da estratégia e acompanhamento do desenvolvimento da campanha, será
constituído um Comité Executivo formado
por especialistas na área da comunicação e
representantes das diferentes instituições,
no qual a APCOR terá, também, assento.
Este órgão será eleito pelo Comité de Honra, constituído pelos presidentes das várias
associações e instituições, e que tomará as
decisões em matéria institucional e política e que orientarão a operacionalização da
campanha. O presidente da APCOR, João
Rui Ferreira, considera que “a Espanha é o
terceiro produtor de vinho a nível mundial
e por esta razão aliada ao facto da proximidade é um mercado fundamental para
a indústria portuguesa. Da mesma forma
que as associações espanholas apoiaram
as campanha da APCOR em diferentes
mercados mundiais, não podíamos deixar
de apoiar os nossos congéneres espanhóis
nesta campanha. Estes dois factores são
a base da nossa decisão inequívoca em
apoiar esta campanha”, conclui.

João Rui Ferreira, presidente da APCOR, (ao centro) com representantes das associações espanholas
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Cortiça é a
imagem de
marca dos
vinhos do
supermercado
Delhaize
A cadeia de supermercados belga
Delhaize escolheu como imagem
dos seus vinhos de marca branca
a cortiça.
A ideia foi desenvolvida pela agência espanhola Lavernia & Cienfuegos e assentou na filosofia de toda
a cadeia que escolhe os valores da simplicidade,
dos produtos do quotidiano e dos preços acessíveis
para a sua promoção. A utilização da rolha de cortiça como imagem dos rótulos das garrafas unifica
e personaliza toda a linha de produtos, sendo que
o motivo vai buscar referências ao país de origem,
ao qual é associado um motivo de humor. Assim,
o retrato do Maradona no vinho rosé significa que
ele vem da Argentina, o que tem forma de elefante
é proveniente de África do Sul, o Koala representa a
Austrália e um chefe indio remete para a Califórnia.

Rótulos das garrafas do supermercado Delhaize
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Cortiça nos media portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. As exportações portuguesas de cortiça, os novos produtos e obras de arquitectura e design,
dados económicos de empresas – como compra de empresas e projectos - 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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[Recortes de Imprensa]
destaca-se pela qualidade de especificação técnica
do produto e exequibilidade industrial, assim como
pelo elevado potencial de exploração comercial,
nomeadamente no mercado internacional, dado o
carácter inovador da proposta apresentada”.
In www.portugalglobal.pt 12 de Junho de 2012
A revista Drinks Business divulgou que uma segunda vaga de garrafas de champanhe será retirada do
fundo do navio naufragado no mar Báltico. Registe-se que as garrafas datam da primeira metade do
século XIX e que as rolhas de cortiça permitiram
conservar o vinho que se encontra num excelente
estado.
In www.thedrinksbusiness.com 3 de Maio de
2012
A Calçados Piccadilly anunciou a sua nova colecção

de 2013 onde a cortiça marca presença. A linha Fun
Life é especial para as mulheres que se consideram
viajantes do mundo. Com mistura de cores, listrados
e diversos contrastes, o calçado é lúdico e irreverente. Com formas estruturadas, largas, com solados
mais espessos, têm textura natural em cortiça ou
linho com contrastes de cor. Os saltos serão geométricos, com ângulos abertos e os solados dentados.
A linha será composta por estampas listradas e materiais como jutas, linho e cortiça, além dos detalhes
em verniz néon.
In www.revistafator.com.br 29 de Maio de 2012
A Corticeira Amorim venceu a 5ª. Edição do Prémio
Produto Inovação COTEC-Unicer, com os produtos
Corksorb. O produto inovador da empresa é uma
gama de absorventes, produzidos a partir de cortiça
para a utilização em derrames de óleo e hidrocarbonetos, com uma capacidade de absorção nove
vezes superior aos absorventes minerais habitualmente usados em derrames industriais, que pode
ser utilizada em derrames em ambientes marítimos.
In http://expresso.sapo.pt 09 de Maio de 2012
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O inovador tecido em cortiça natural criado pela
DYN CORK conquistou o primeiro lugar na categoria “Têxteis Técnicos” do concurso InovaTêxtil 2012,
do Citeve - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil
e do Vestuário de Portugal. O prémio foi atribuído
no dia 7 de Junho no Instituto de Design de Guimarães, no âmbito da conferência ICOC (International Conference on Color) e da Selectiva Moda,
uma iniciativa em parceria com a Guimarães Capital
Europeia da Cultura. O InovaTêxtil, do Citeve, é um
concurso nacional, lançado com o objectivo de dar
visibilidade a projectos e empresas que contribuam
para o desenvolvimento de materiais, produtos,
serviços, aplicações e conceitos de negócio novos
e inovadores, associados à fileira têxtil e respectivos
sectores de aplicação. Segundo o júri do concurso,
constituído por reputadas individualidades a nível nacional e internacional, “o projecto DYN CORK

2

Jornal de Negócios

Notícias por Publicação 2º Trimestre

Diário Económico

1

cipal fonte de informação as empresas de cortiça
(45 por cento), seguida por outras fontes (26 por
cento) e também pela APCOR com 16 por cento
(gráfico 4).

DE (coluna APCOR)

por parte de alguns grupos económicos, com
22 por cento, e exportações de cortiça - sete por
cento (gráfico 3). As notícias publicadas durante o
segundo trimestre deste ano tiveram como prin-

Maio

cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 160
notícias na imprensa nacional, o que significa
uma média de duas notícias por dia. O mês de
Junho foi o que se destacou mais noticias com
67 artigos (gráfico1). Relativamente às publicações onde a cortiça teve maior presença, o
grande destaque vai para o Diário Económico
que dedicou 14 notícias ao sector, seguido pelo
Correio da Manhã, com 12 artigos, e pelo Jornal
de Notícias, com 10 peças. O Diário de Aveiro
assume, neste trimestre, a liderança entre os
jornais regionais, tendo publicado sete notícias
sobre o sector da cortiça. De destacar, ainda, a
categoria “revistas” com 34 notícias publicadas
dos quais se destaca o Mobiliário em Notícia,
com 3 artigos, seguida pela Labor, com duas
notícias (gráfico 2). Os temas que mereceram
maior notoriedade por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os novos produtos que vão surgindo no mercado, no qual se
incluem algumas obras de arquitectura como é
o caso da Serpentine Gallary, de Londres, (28 por
cento), seguido pelos dados económicos de empresas – onde se destacam a compra de fábricas

Abril

No segundo trimestre de 2012, o sector da
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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.

3

4

Notícias por Tema
2º Trimestre

6%

Fonte de Informação
2º Trimestre

3%

16%

7%
5%

26%

26%

2%
22%

28%

9%
4%

45%

Revistas

Outros Regionais

Outros Nacionais

Sol

1%
· Projectos APCOR
· Indústria de Cortiça
· Produtos Cortiça·
· Dados Económicos sobre empresas
· Outros

Com chão de cortiça e faianças Bordalo Pinheiro, a
nova sede da Microsot Portugal foi inaugurada pelo
presidente Cavaco Silva, no Parque das Nações. Nas
paredes do hall de entrada, há pastéis de nata, sardinhas e queques de loiça a dar um ar de portugalidade ao espaço.
In www.dinheirovivo.pt 10 de Abril de 2012
Rutz é a nova marca de calçado portuguesa que
utiliza cortiça. Na sua primeira colecção de Primavera/Verão, chamada “Love Letters”, utiliza a cortiça e os símbolos nacionais portugueses, como os
lenços dos namorados típicos do Minho. O sucesso
da colecção tem sido de tal ordem que a empresa
divulgou que está já a estabelecer contactos com
vários países, como Canadá, Luxemburgo, Roménia
e Macau. “Queriamos uma coisa de futuro e diferenciadora e decidimos trabalhar apenas cortiça”, refere
Raquel Castro directora- executiva da Rutz.
In I Jornal de 13 de Junho de 2012
The New Leather é o nome de um projecto apre-

· Exportações de Cortiça
· Montado/Floresta
· Novas fábricas Cortiça
· Cortiça e Ambiente

sentado no âmbito do “Energia de Portugal” e que
se propõe fazer vestuário em cortiça. Esta iniciativa
ganhou uma menção honrosa no concurso e poderá apresentar a sua ideia a potenciais investidores.
In Expresso de 16 de Junho de 2012

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

Uma saia em cortiça, da estilista Vera Thordardottir,
faz parte de uma colecção de peças limitadas e que
estão à venda para serem concebidas à medida de
quem a desejar. A inspiração, segunda a autora, “surge da beleza da textura da natureza, e a cortiça é um
produto sustentável e com um toque único. A saia

O Vitra Design Museum, na Alemanha, um dos mais
reconhecidos museus de design do mundo, está a
desafiar criadores a conceber novas aplicações para
a cortiça ou a melhorar o portfólio à existente da
Corticeira Amorim. As 20 melhores propostas serão
seleccionadas até 15 de Julho. Os finalistas participaram num workshop para desenvolver os protótipos das ideias seleccionadas e o vencedor desta
iniciativa receberá um prémio de dez mil euros.
In Público e Oje de 21 de Junho de 2012

é estruturada, mas delicada e fica perfeita com um

A Pelcor lançou uma colecção onde, pela primeira
vez, aplicou diversos tons sobre a cortiça. Malas, cintos e carteiras vão estar disponíveis na loja da empresa. Os valores oscilam entre os 65 e os 450 euros.
In Time Out Lisboa de 20 de Junho de 2012

06 de Outubro de 2010, destaca-se pelas suas linhas

top preto para uma saída nocturna”.
In http://www.muuse.com
A Quinta do Portal recebeu o prémio internacional
Best of Wine Tourism de 2012, na categoria de Arquitectura e Paisagem, pelo seu armazém de envelhecimento de vinho projectado pelo arquitecto
Siza Vieira. A quinta situa-se em Sabrosa, tem vista
para o vale do Pinhão e o armazém, inaugurado a
contemporâneas, pelo seu revestimento exterior,
a xisto e a cortiça, e pelo modo como se encontra
encaixado na paisagem.
In http://expresso.sapo.pt 18 de Abril de 2012
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Protocolos APCOR – as
vantagens de ser associado

Consultadoria

Comunicações

Banca e
Seguros

A APCOR tem vindo a estabelecer acordos/protocolos de cooperação com diversas entidades e
de áreas distintas, no sentido de conseguir vantagens para os seus associados nos produtos/
serviços disponibilizados por estas empresas. O

associado deve fazer prova da sua condição, mediante uma credencial facultada pela APCOR e
que deve ser pedida nos serviços da associação.
As condições dos protocolos estão disponíveis,
na íntegra, na Extranet da APCOR – área reserva-

da aos associados -, mas segue abaixo alguns dos
protocolos existentes e seus benefícios. Iremos
divulgar, por fases, todos os protocolos estabelecidos. Para mais informações contacte os serviços
da APCOR (Tel. 227 474 040 ou info@apcor.pt).

Nome da Entidade

Serviços que prestam

Benefícios

Aon Portugal - Corretores de Seguros, SA

Seguros

Preços mais vantajosos nos seus produtos e Serviços (Corretagem de Seguros).

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA

Dependência Bancária

Condições mais vantajosas da “Conta de Gestão de Tesouraria”.

NovaCambios - Agência de Câmbios, SA

Agência de Câmbios

Preços mais vantajosos na compra e venda de moeda estrangeira.

NextiraOne Portugal - Serviços e Soluções
Integradas de Comunicações, Lda.

Comunicações

Preços mais vantajosos nos produtos e Serviços (Integrador de Soluções de Comunicação).

Arquiconsult, Arquitectura, Engenharia e
Sistemas de Informação, Lda.

Consultadoria informática

Preços especiais nos diversos serviços que disponibiliza.

Infeira - Gabinete de Consultadoria, Lda.

Consultadoria, Estudos e Apoio Técnico

Preços especiais nos diversos serviços que disponibiliza.

Industrialnet - Software e Sistemas de Gestão,
Unip., Lda.

Sistemas Gestão e Controlo Produção e
Automação Industrial

Redução entre 5 e15% em produtos e serviços.

INDICE Consultores, Lda.

Implementação e Informação de Sistemas
de Gestão

Elaboração de Projectos no QREN para implementação destes sistemas, com custos reduzidos.

Intrum Justitia

Gestão de Créditos e Cobranças

Preços especiais nos diversos serviços que disponibiliza.

Metacortex - Consultoria e Modelação de
Recursos Naturais, SA

Consultadoria Técnica Florestal

Desconto 10% nos serviços de consultoria para apoio à certificação GFS.

Miaki - Human Tecnhologies - Consultoria, Lda.

Serviços de Design e Webdesign

Desconto 20% em Serviços de Design e Webdesign.

RZK - Serviços de Marketing e Publicidade, Lda.

Comunicação, Publicidade e Marketing

Desconto 10% nos trabalhos de criatividade.

PowerCoaching - Unipessoal, Lda.

Serviços de Coaching

Desconto 10% nos serviços prestados.

Untitled - Design e Arquitectura, Lda.

Serviços de Design e Arquitectura

Desconto entre 15% e 25%, nos diversos produtos e serviços que disponibiliza.

APCOR colabora
com Lourocoop
A APCOR colaborou, através da oferta de 30 livros da História da Cortiça aos vencedores, com o
XXXV Grande prémio de Atletismo da LouroCoop
– Cooperativa de Consumo. Na iniciativa participaram 395 atletas e caminhantes que se reúnem
todos os anos para celebrar a prática desportiva.
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Systecode premeia empresas
com preocupações ambientais
O Systecode – Sistema de Certificação das
Empresas mediante o Código Internacional
das Práticas Rolheiras (CIPR) – acreditou este
ano 364 empresas a nível internacional, sendo
que 275 são portuguesas (gráfico 1). Este ano
a acreditação reflectiu as alterações que foram
realizadas à 6ª versão do código e que premeia
as empresas que cumprem mais requisitos com
o “Systecode Premium”. Este certificado foi obtido por 53 empresas a nível mundial, das quais
35 são empresas nacionais (gráfico 2). A revisão
do CIPR demonstrou-se necessária para imprimir alguma evolução e dinâmica ao tecido
empresarial do sector. Os mercados estão cada
vez mais atentos e exigentes em relação à qua-
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lidade dos produtos e o novo CIPR, enquanto
manual de boas práticas, acompanhou esta realidade. Neste sentido, a Confederação Europeia
da Cortiça (CELiège), responsável pela gestão
do processo, decidiu avançar, em 2010, com
uma revisão profunda do texto da 5ª edição do
CIPR alçando a 6ª versão do documento e que
reflecte preocupações ao nível da higiene e segurança alimentar, do desenvolvimento sustentável e do impacto ambiental. Esta nova versão
passa a inserir práticas para uma certificação
mais avançada, com novos requisitos a respeitar ao nível do controlo do produto final (com
todas as análises de qualidade que isso implica)
e maiores exigências em relação às práticas fa-

Espanha
2010

18 18 18

16 13 13
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Itália

5

5

4

Marrocos

2

2
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2

1

1

1
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Total

2011

Nº de Empresas Certificadas e respectivo Nível - 2011
311

240

35

Portugal
BASE

53

44
7
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7 11
França

13
Itália

4
Marrocos

2
Tunísia

1
Alemanha

Total

bris. Daqui resultou dois níveis de certificação:
o Systecode-Base e o Systecode-Premium. Foi
solicitado às empresas, aquando das inscrições
para as auditorias, que optassem por um destes
dois níveis, informando-as a priori que o nível
Premium exigia uma maior preparação com o
intuito de responder às novas práticas subjacentes ao controlo do produto. Foi, de facto,
possível através destes dois níveis de certificação, avaliar adequadamente as empresas e distinguir aquelas que mais se esforçaram e que
demonstraram a sua preocupação a nível do
ambiente e do desenvolvimento sustentável.
O secretário-geral da CELiège, João Rui Ferreira,
refere que este sistema "é fundamental para elevar o nível qualitativo do sector, pois cria rigor e
motiva as empresas para as políticas de qualidade”. E continua: “este é um exemplo claro de
um compromisso voluntário da indústria para
a melhoria da qualidade do seu produto e dos
seus serviços". “O sector vinícola, as caves, os engarrafadores e o mercado em geral fazem questão de adquirir, para os seus vinhos, um produto
final com qualidade e o Systecode assegura a
credibilidade necessária para o sector da cortiça
no panorama internacional”, remata.
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APCOR presente na Ficor
A APCOR, juntamente com o Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça
(Cincork) e o Centro Tecnológico da Cortiça (Ctcor), este presente na 4ª edição da Feira Internacional da Cortiça (Ficor).

O evento que decorreu de 24 a 27 de Maio,
em Coruche, no Parque do Sorraia (Parque de
Exposições) e no Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, é dedicado a toda a fileira da cortiça,
desde o sobreiro e o montado, até aos vários
produtos finais que se podem obter a partir
desta matéria-prima. A participação da APCOR
teve como objectivo disponibilizar informação, através de vários suportes, aos visitantes.
Paralelamente, a Ficor promoveu um conjunto
de conferências e debates de carácter científico, mais direccionadas para os profissionais do
sector. Aqui destacou-se o seminário “Sobreiro
e Cortiça - Uma Fileira com Futuro”, promovido
pela Associação de Produtores Florestais de Coruche (APFC), e onde a APCOR esteve presente
com uma apresentação sobre “Os Mercados no
Futuro”, a cargo do presidente da associação,
João Rui Ferreira. A Fileira Interprofissional da
Fileira da Cortiça (Filcork) promoveu, também,
um encontro com os profissionais do sector,
denominado “Cork Think Tank”, no sentido de
pensar a fileira (ver caixa à direita). Mas este
certame teve, também, um carácter lúdico,
dirigido para o público-geral, e que sensibili-

Stand da APCOR, Cincork e Ctcor na Ficor

zou a população para a importância e potencialidade da cortiça. Workshops de enologia e
culinária associados aos sabores do montado,
workshops de artes decorativas em cortiça,
música, provas de vinho, actividades de natureza como balonismo e passeios no montado,
btt e demonstração equestre foram algumas
das propostas do Município. O desfile de moda
“Coruche Fashion Cork” foi outro ponto alto do
evento e, este ano, contou com a colaboração
do designer Júlio Torcato, do criador de moda
Tony Miranda e com a apresentação de Cristina Alves. O presidente da Câmara Municipal
de Coruche, Dionísio Mendes, em declarações
ao jornal Ribatejo, referiu que “A dinâmica que
o Município tem imprimido ao sector florestal
corticeiro através de diversas actividades que
se congregam numa estratégia de desenvolvimento local, sectorial e ambiental, à qual foi
atribuído o slogan Coruche, capital Mundial da
Cortiça, tem o seu expoente máximo anual na
organização da Ficor”. Informações complementares sobre o evento podem ser obtidas
em www.ficor.com.pt/.

Produção e indústria unidas
pela cortiça
O encontro “Cork Think Tank”, promovido pela
Associação InterProfissional da Fileira da Cortiça
(Filcork), e que decorreu na Ficor - Feira Internacional de Coruche, teve como objectivo reunir
ideias e definir estratégias conjuntas entre a
produção e a indústria para o desenvolvimento sustentável do sector da cortiça. Assim, no
que toca ao mercado e à indústria as principais
conclusões foram: o consumo de vinho a nível
mundial encontra-se em fase de crescimento,
o que irá provocar um aumento do consumo
de vedantes; apostar na melhoria de performance das rolhas de cortiça, em todos os seus
segmentos. Pela indústria foi, ainda, deixado o
apelo para a necessidade contínua da qualidade da informação veiculada, quer ao nível da
produção, quer da transformação. À imagem
da realidade rolha de cortiça, nas novas aplicações será necessário apostar em produtos que
acrescentem valor. É fundamental, também, dar
continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da campanha de Promoção Internacional
da Cortiça (Intercork), desenvolvida nos últimos
anos pela APCOR. Quanto à produção, as conclusões extraídas foram as seguintes: é necessário melhorar a produtividade e encarar com rigor as questões da fitossanidade dos montados;
actuar na formação dos agentes e reconhecer o
valor das externalidades do montado, bens públicos que não são remunerados, foram outras
dimensões reconhecidas na actuação sectorial.
Ao nível da produção, destacou-se, ainda, o
facto do reconhecimento da certificação florestal, enquanto estratégia de dar continuidade à
gestão sustentável do montado; é necessário,
também, intensificar a gestão activa das áreas
produtoras de cortiça, através de intervenções
de índole técnica, revitalizando a subericultura.
No que toca à investigação as conclusões foram
várias, a saber: a agenda de Investigação e Desenvolvimento (I&D) tem sido pouco coordenada sendo necessário actualizar o seu estado, de
forma a definir a agenda futura; a descodificação da informação é essencial para a aplicação
dos resultados da I&D, devendo ser elaborados
suportes técnicos de divulgação; a carta de
aptidão para o sobreiro, incorporando a informação mais actualizada, deve ser elaborada; o
stock genético existente deve ser melhorado;
há áreas de conhecimento totalmente desconhecidas e que carecem de desenvolvimento
(fertilização/nutrição); os programas existentes
de financiamento da I&D não são adequados
(prioridades e duração); e, por último, é necessário assegurar um financiamento continuado e
sustentável em I&D.
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ANJE atribui prémios para projectos Ecofriendly

Cortiça inspirou jovens designers
A dupla Mónica Águas e Ruben Damásio
(Modatext Lisboa) conquistou o primeiro lugar do concurso Ecofriendly, promovido pela
Associação Nacional de Jovens Empresários
(ANJE), com uma criação confeccionada a
partir da utilização de fio de cortiça como
“matéria-prima para a concepção de malhas”.
A seleção dos finalistas obedeceu a um conjunto de critérios artísticos e ambientais, nomeadamente o desenvolvimento temático e
conceptual, a originalidade, a estética dos croquis a qualidade e o processo de obtenção das
matérias-primas, a sustentabilidade de todo
o processo produtivo implicado e, por fim, a
qualidade do produto acabado, bem como o
seu comportamento após a utilização. Os finalistas do concurso Ecofriendly contaram com

o apoio da ANJE para confeccionar os croquis
apresentados a concurso. “A iniciativa Ecofriendly assume-se sobretudo como uma acção
de estímulo à aplicação de conceitos e práticas sustentáveis no universo da moda, dando
a conhecer ao mercado alternativas viáveis e
criativas para a concepção de vestuário”, afirmou o presidente da ANJE, Francisco Maria Balsemão. “Aliamos a estes objectivos aquele que
é um propósito matricial do Portugal Fashion,
a descoberta de novos talentos, e lançamos
o desafio à comunidade de jovens designers
nacionais. O resultado não poderia ser melhor:
propostas irreverentes, que aliam as preocupações ambientais à qualidade artística e à inovação ao nível da selecção de materiais e das
técnicas de confecção”, acrescenta o mesmo

responsável. “A visibilidade que pretendemos
conceder a estes trabalhos ambiciona ainda
incutir no consumidor final a valorização das
criações sustentáveis e o reconhecimento de
valor acrescentado. Na verdade, esta missão
evangelizadora que estamos a abraçar – a promoção do ecodesign na moda nacional – só
alcançará resultados se actuarmos a dois níveis: por um lado, junto das empresas têxteis
e dos designers, por outro, junto dos consumidores”, afirma Francisco Maria Balsemão, a
propósito do Ecofriendly. Esta é uma acção do
projecto Competitividade Responsável, através do qual a ANJE pretende assumir um papel
estruturante ao nível da responsabilidade social e ambiental na indústria da moda.

Cincork aposta na Formação Avançada para Executivos
O Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork) aposta para o corrente
ano na Formação Avançada para Executivos,
constituída por três cursos: Gestão Industrial
e Energia, Marketing e Gestão e Ferramentas
de Gestão no Sector da Cortiça. Estes cursos,
com início previsto para Setembro, serão desenvolvidos em parceria com a Universidade
de Aveiro, a Católica Porto Business School e
a Apcer - Associação Portuguesa de Certificação, respectivamente. O Cincork vai continuar
a apostar na formação de jovens, preferencialmente com idade até aos 25 anos, habilitados
com o 3º Ciclo do Ensino Básico, que poderão

ser integrados na formação a desenvolver no
âmbito do Sistema de Aprendizagem nível 4
e que confere equivalência ao ensino secundário e qualificação profissional. Paralelamente
vai realizar cursos de Educação e Formação de
Adultos para desempregados e activos não
qualificados ou com baixos níveis de qualificação profissional, de forma a conferir-lhes uma
dupla certificação de nível 4. O centro propõe,
ainda, uma oferta formativa abrangente para
activos que laboram nas empresas do sector
da cortiça, a realizar na Região Norte e na Região do Alentejo. Esta oferta é refletida na modalidade de Formação Modular Certificada e

apresenta-se através de unidades de formação
de curta duração integradas, essencialmente, nos referenciais de Técnico/a de Gestão
da Produção da Indústria da Cortiça (Nível 4),
Preparador/a de Cortiça, de Operador/a de
Transformação de Cortiça, e Operador/a de
Granulação e Aglomeração de Cortiça (estes
últimos de Nível 2), da área da cortiça. Salienta-se, ainda, que o Cincork dispõe de um Centro Novas Oportunidades. Em suma, o Cincork
prevê desenvolver, em 2012, cerca de 200 acções de formação, num total aproximado de
250 mil horas de formação, abrangendo mais
de 4000 pessoas.

CorchAcçao premiou trabalhos sobre cortiça
O projecto CorchAcçao, a ser desenvolvido
pela APCOR e pela Agrupación de Empresarios
del Corcho (Asecor), promoveu o “Concurso de
Relatos Corcheros” e que visava a apresentação
de ideias para a valorização da cortiça e do
montado de sobro. Com uma participação de
cerca de 200 pessoas e 120 projectos, desde
trabalhos manuais, textos, vídeos e fotografia,
os vencedores foram três jovens de San Vicente
de Alcántara. O primeiro prémio foi atribuído a
Álvaro González Rivero, do 6º Ano da Primaria
del CP Pedro Villalonga, pela obra “La Jatera”-

uma representação manual em plasticina e
elementos naturais que retratam a colheita da
cortiça no século passado. Seguiu-se o prémio
para uma montagem de vídeo da responsabilidade de Lucía González Gómez, do 3º Ano da
mesma escola, e que contou com o testemunho dos seus avós que estiveram directamente
relacionados com o sector. O terceiro prémio
foi para Alba Manso Sánchez, do 3º Ano e do
mesmo estabelecimento de ensino, com a obra
“La Poderosa” – uma compilação de imagens e
texto, em formato de um álbum fotográfico, e

que traçou a história da cortiça ao longo de várias gerações. Esta iniciativa serviu, ainda, para
comemorar o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade Intergeracional e,
por isso, os concorrentes tinham sempre de ser
em dupla, sendo que um elemento tinha de
estar em idade escolar e outro ter mais de 65
anos. O Corchacçao conta, ainda, com o apoio
do Cluster del Corcho de Extremadura e da Associação Empresarial de Portalegre (NERPOR)
e é financiado pelo Programa de Cooperação
Transfronteiriça Espanha – Portugal.
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A cortiça nos Inquéritos Industriais
oitocentistas: Parte I
Falar de caracterização industrial no século XIX

passa, em certa medida, pela análise dos inquéritos industriais elaborados para o efeito. Arriscamos
mesmo em dizer que não há área de investigação
de domínio económico, social e industrial, que não
tenha dali bebido informação. Todavia, é necessário
fazer uma ressalva qualitativa às caracterizações neles contidas. A razão maior passa, obrigatoriamente,
por uma análise aos meios disponíveis para efetuar
o levantamento estatístico que, naquela altura, não
era nem de longe nem de perto perfeitos para o
efeito. Assim, a informação compilada está incompleta tendo em conta a realidade nacional, como o
vão comprovando os trabalhos que surgem no domínio académico e que, lentamente, completam e
complementam a estatística corticeira oitocentista.
Dos inquéritos então elaborados dois destacam-se
pela quantidade de informação contida. O primeiro datado de 1881, que iremos analisar no presente
artigo, e o segundo de 1891, este bastante mais pormenorizado e completo, cuja informação transmitiremos no próximo espaço dedicado à história corticeira desta revista.A indústria corticeira andou ao
sabor de todas as alterações políticas e económicas
ocorridas durante o século XIX, sofrendo uma evolução quantitativa e qualitativa gradual. Segundo
Parreira (1998, p. 173) esta indústria “foi introduzida
em Portugal por operários catalães que ensinaram
os nossos operários a arte de transformar a cortiça.
(...). Embora não haja unanimidade quanto ao local
berço desta importante actividade, há autores que
atribuem a primazia cronológica ao concelho de
Montemor-o-Novo e outros aos de Estremoz e Évora.” Denotamos que Parreira conclui, à data do seu
estudo, que não existia um consenso quanto ao local do arranque da indústria corticeira em Portugal.
Após a análise dos quadros apresentados por Pedreira (1989, pp. 107-126), constatamos que a estrutura industrial portuguesa, durante o período 18151825, não detinha nenhuma unidade fabril a laborar
a cortiça.Fazendo uma retrospetiva por várias fontes
estatísticas industriais verificamos que é apenas em
1852 que encontramos a primeira referência à cortiça. No Inquérito de 1852, percorrendo o Mappa
das industrias, por districtos, contendo o numero de
fabricas, operarios e menores de 16 annos em 1852,
constatamos a existência de 2 unidades industriais,
nas quais laboravam 35 operários, sendo 4 deles
menores. Eram estes números claramente abaixo da
realidade, sendo que Mendes (2002, p. 164) citando
Lains (1995, p. 206), nesta data aponta para existência de cerca de 164 operários confirmando a existência das diferenças que vimos alertando. É ainda
de notar que, para o ano de 1845, realça a existência
de “mais de 70”, tendo como fonte Matos (1991, p.
576) e que se refere apenas ao distrito de Évora. Neste mesmo ano, 1845, Lains (2008, p. 22) refere que a
cortiça ocupava cerca de 0,80% do trabalho industrial, passando para aproximadamente de 1,2% em
1852, sendo este último valor também apoiado por
Neves (2007, p. 155). Por seu turno, Fonseca (1996,
p. 738) aponta também para existência de indústria
corticeira em Évora, na década de 1840.
Perante o Inquérito Industrial de 1881 que, como re-

ferimos anteriormente, muito limitado e incompleto, eram cerca de 22 as unidades industriais existentes a laborar em Portugal. Destas, uma no concelho
de Olivais, distrito de Lisboa, laborava com “cortiça
recortada”, ou seja, preparava cortiça para a produção de rolhas. As 2 unidades existentes em Odemira,
distrito de Beja, laboravam apenas com “cortiça em
prancha”. No Porto, a única unidade existente trabalhava em ambas as qualidades, cortiça “em obra” e
“em prancha”, assim como as 4 unidades existentes
em Silves. Especializadas em “rolhas, prancha e quadros” existiam 6, uma situada em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança. Outras 3 no concelho
Estremoz, 2 no concelho de Évora, todas situadas
no distrito homónimo deste último concelho. Especializadas apenas na produção de rolhas existiam
as restantes 6 unidades, 2 no distrito de Lisboa, em
Almada e Grândola, 1 em Portimão, distrito de Faro,
e 3 no concelho e distrito de Portalegre.
Este Inquérito, de um total de 1612 operários a nível nacional, não faz menção à existência de algum
“Mestre” na laboração, contabilizando cerca de 447
operários masculinos, 397 femininas, 168 menores,
somando estes cerca de 10,42% do total nacional,
e ainda 600 “sem distinção”. Os concelhos de Portalegre e Silves representavam cerca de 71,09% da
totalidade nacional, com 560 e 586 operários respetivamente, sendo que Neves (2007, p. 233) destes
concelhos destaca as empresas George Robinson,
em Portalegre, e Vilarinho & Sobrinho, em Silves. Em
média um operário auferia cerca de 0,39 réis, uma
operária cerca de 0,22 réis e os menores cerca de
0,17 réis. Dos instrumentos de trabalho existentes
destaca-se o concelho de Estremoz com 8 (4 caldeiras, 2 máquinas de calibrar, 2 prensas de enfardar),
Macedo de Cavaleiros com 2 (1 caldeira, 1 máquina
para fazer rolhas), Silves com 2 (1 prensa de enfardar,
1 contador mecânico), e Évora com 1 (1 máquina de
calibrar), totalizando 13 equipamentos, denotando-se não só um atraso da indústria corticeira em relação às novas tecnologias que iam surgindo pela europa, sobretudo na Grã-Bretanha, mas também um
atraso da indústria nacional que tardava em assumir
em definitivo a mecanização industrial.
Concluímos fazendo referência que após esta análise eram os distritos de Portalegre e de Faro que
tinham a preponderância na indústria corticeira
nacional. Não obstante, ainda muito há a fazer no
domínio da arqueologia industrial corticeira e, neste sentido, os arquivos históricos das câmaras municipais poderão ter uma palavra a dizer. Embora
incompleta a análise e caracterização corticeira,
através do Inquérito Industrial de 1881 é necessária
quanto mais não seja pela inevitabilidade de percorrer a sua informação enquanto fonte estatística.
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APCOR e Arquiconsult
organizam Workshop
Tecnológico
Na sequência da parceria estabelecida entre a
Arquiconsult e a APCOR realizou-se a 21 de Junho, no auditório da associação, uma sessão de
trabalho sobre tecnologia de gestão avançada
para a indústria da cortiça baseada na solução
CorkVision. “Controla a margem ao longo das
diversas fases de negócio, desde a compra da
matéria-prima, à fabricação e comercialização?
Pratica uma gestão de amostras eficaz, quer sejam standards, quer sejam específicas por cliente? Possui rastreio integral de produto em todas
as etapas produtivas e de subcontratação?” São
estas as principais questões às quais o CorkVision dá resposta e que foram abordadas no seminário, quer por consultores da empresa, quer
por uma empresa de cortiça que deu o seu tes-

temunho de utilização da solução. “A Arquiconsult já ajudou algumas das maiores empresas
do sector a melhor controlar, a melhor conhecer e a melhor gerir as suas empresas quer em
Portugal, quer nas suas diferentes filiais espalhadas pelo Mundo, tornando-as mais rentáveis e
eficientes com uma solução única e integrada
independentemente do país onde opere”, refere Hugo Tudela Azevedo, Manager da Área da
Cortiça. No âmbito da parceria foi, ainda, anunciada a possibilidade dos associados da APCOR
usufruírem gratuitamente de uma Auditoria aos
actuais processos de negócio e sugestão de
melhorias de acordo com as melhores práticas
do mercado. Mais informações podem ser obtidas junto dos serviços da APCOR.
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ViniPortugal
inaugurou
nova sede

A ViniPortugal inaugurou a sua nova sede, situada nas instalações do Instituto da Vinha e do
Vinho (IVV), na Rua Mouzinho da Silveira, nº 5,
em Lisboa, no passado dia 12 de Abril.
A cerimónia de inauguração contou com a presença de José Diogo Albuquerque, Secretário
de Estado da Agricultura, entre outras personalidades convidadas.
Com esta mudança de instalações, a ViniPortugal passará a dirigir a sua actividade a partir de
Lisboa. A partilha do mesmo espaço com o IVV,
resulta de um reforço de articulação entre as
duas organizações, e traduzir-se-á numa maior
racionalidade no uso dos recursos e ganhos de
eficácia na promoção da marca Wines of Portugal / Vinhos de Portugal. A registar que a APCOR
tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos,
um conjunto de actividades que visam a promoção cruzada da cortiça e do vinho, quer em
Portugal, quer no mundo.
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Ferando Lima, director-geral da José Fernando Neves de Lima, Lda

“A filosofia da empresa
é cumprir sempre com
os compromissos”
José Fernando Neves de Lima, Lda. nasceu pelas mãos do empresário com o mesmo
nome em 1987. Na altura, a empresa nasceu em nome individual e contava apenas
com dois trabalhadores, Fernando Lima, o empresário, e um colaborador, e situava-se
na freguesia de Mozelos, numa zona habitacional mista.

Portugal é o principal mercado da José Fernando Neves de Lima

Fernando Lima tinha na época 30 anos, mas
uma longa experiência na indústria da cortiça,
pois é filho e familiar de grandes empresários
do sector, da região de Lourosa, e trabalhou
desde os 17 anos na empresa de seu pai. “O bichinho da cortiça nasceu muito cedo comigo,
e mesmo tendo estudado até aos 17 anos, estive sempre muito ligado à empresa do meu pai,
logo o gosto pelo sector nasceu e cresceu ao
longo dos anos”, refere o empresário.
Em 1995, a empresa teve necessidade de crescer e de se expandir, facto que levou à aquisição do terreno na Zona Industrial da Silveirinha,
em São João de Vêr, e investimento na fábrica
actual. “Para garantir a qualidade do trabalho
que queremos oferecer, tivemos de investir
em novas infra-estruturas e passar de uma área
de 250 m2 para 1500 m2”, explica o director-geral. E continua: “este investimento foi todo
realizado com fundos próprios e sem recurso
ao crédito ou a apoios governamentais”. Para
Fernando Lima “este passo foi muito difícil,
mas sinto orgulho pois consegui ao longo do

tempo honrar sempre os meus compromissos
e isto é fundamental para estar no negócio”. “A
grande preocupação da gerência é a qualidade
da gestão imposta, tanto no que se refere aos
custos, como no que diz respeito à estratégia
adoptada para o crescimento sustentado das
suas transacções comerciais”, refere.
Em 1997, a empresa passou a sociedade limitada, sendo os órgãos sociais compostos pelo
fundador e pela sua esposa, Olívia.
Actualmente conta com dez colaboradores
e é especializada na produção de discos para
as rolhas de cortiça, produzindo anualmente
100 milhões de unidades de produto acabado, mas com capacidade produtiva para um
pouco mais. O mercado interno ocupa 80 por
cento do negócio e o restante é destinado à
Espanha e Itália. “Passo a passo temos investido
na empresa, ora com uma nova tecnologia, ora
com o melhoramento de algum processo, mas
como fazemos tudo com capital próprio vamos
investindo no negócio, mas sempre com cautela, para podermos cumprir os nossos com-

promissos”, regista o empresário. Outro investimento realizado para responder às exigências
do mercado teve que ver a implementação do
Systecode em 2002. “Para a generalidade das
empresas do sector, considero que este sistema foi muito positivo, pois veio assegurar determinadas regras de higiene e segurança que
muitas empresas não cumpriam. Internamente,
serviu mais para assegurar o cumprimento de
determinados procedimentos, dar ainda mais
rigor à organização documental e serviu para
sensibilizar mais os trabalhadores para as regras
que são necessárias cumprir para a excelente
laboração do produto”, explica Fernando Lima.

Mais apoios financeiros para as
micro-empresas
O director-geral da José Fernando Neves de
Lima, Lda. regista que o “trabalho da APCOR
tem sido muito positivo ao longo dos anos”. E
explica: “os projectos que desenvolve como o
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça
– permitem um reconhecimento internacional
do nosso produto e isso é muito positivo”. O
associado regista, ainda, o projecto Formação
PME que permitiu aos seus trabalhadores adquirir formação em local de trabalho e o envio
dos comunicados com informação diversa, nomeadamente jurídica e laboral. Como nota menos positiva, Fernando Lima regista a falta de
apoio financeiro para as necessidades efectivas
das PME. E explica: “ não há fundos públicos
para apoiar as empresas em áreas como aquisição de nova maquinaria ou implementação de
novas tecnologias da produção, tudo vai para
I&D e as pequenas empresas não tem esta vertente. Daí que a APCOR poderia intervir junto
das entidades competentes para alterar esta
situação”. Ainda assim, o empresário afirma que
“apesar de não ter tido apoios governamentais,
a empresa tem procurado sempre a finalidade
do aumento da qualidade do seu produto em
detrimento da quantidade”.

Empresa produz 100 milhões de discos/ano

PROGRAMAS
Programa

Programa APCOR / ONS

Programa Cork2010
(Proj.5234)

Programa Formação
PME

Programa InterCork –
Promoção Internacional
da Cortiça

Desenvolvimento do
sistema nacional de
declarações ambientais
de produtos (DAP) para o
Habitat (DapHabitat)
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Principais actividades em curso

Próximas actividades

t5SBCBMIPEFBOÈMJTFFUSBEVÎÍPEFOPSNBT FNGVOÎÍPEP1SPHSBNBEF
Normalização;
t1SFQBSBÎÍPEFSFTQPTUBTBEBSFNGVOÎÍPEBTBDUJWJEBEFTFTPMJDJUBÎÜFT
dos grupos internacionais ISO/TC 87, CEN/TC 134, CEN/TC 88 e CEN/TC 99;
t"TTFHVSBSBQSFTFOÎBOP1MFOÈSJPEP$&/5$ OB"MFNBOIB .VOJRVF 
- Junho 2012;
t1SFQBSBÎÍPFQSPQPTUBEFVNOPWPQFSJUP1PSUVHVÐTQBSBJOUFHSBS(SVQP
ISO TC 87 (Cortiça).

t1SFQBSBÎÍPEFSFTQPTUBTBEBSFNGVOÎÍPEBTBDUJWJEBEFTFTPMJDJUBÎÜFTEPT
grupos internacionais ISO/TC 87 CEN/TC 134, CEN/TC 88 e CEN/TC 99;
t5SBCBMIPEFBOÈMJTFFUSBEVÎÍPEFOPSNBT FNGVOÎÍPEP1SPHSBNBEF
Normalização;
t1SFQBSBÎÍPEBQSFTFOÎBOP1MFOÈSJPEPHSVQPJOUFSOBDJPOBM*405$FN
Portugal (APCOR) - Outubro 2012;
t3FBMJ[BÎÍPEFSFVOJÜFTDPNBTEJWFSTBTTVCDPNJTTÜFTQBSBBDPNQBOIBNFOUP
e monitorização das actividades do Programa de Normalização.

t'JOBMJ[BÎÍPEPQSPKFDUP

t$POUJOVBÎÍPEB*NQMFNFOUBÎÍPEBTNFEJEBTEFJOUFSWFOÎÍPFEPT
cursos de formação profissional preconizados no diagnóstico inicial;
t1SFFODIJNFOUPEPGPSNVMÈSJP POMJOF QPSQBSUFEBTSFTUBOUFTFNQSFTBT 
da avaliação “ON-GOING”;
t1SFFODIJNFOUPEPGPSNVMÈSJP POMJOF QPSQBSUFEBTFNQSFTBT EB
avaliação “EX-POST”;
t&MBCPSBÎÍPFTVCNJTTÍPEPT3FMBUØSJPT'JOBJTEF*OUFSWFOÎÍP
t&ODFSSBNFOUPEBJOUFSWFOÎÍPFNBMHVNBTFNQSFTBT
t4VCNJTTÍPEPQFEJEPEFSFFNCPMTP SFGFSFOUFËFYFDVÎÍPGÓTJDBF
financeira do Programa, reportada a Abril de 2012.

t$POUJOVBÎÍPEPTDVSTPTEFGPSNBÎÍPQSPmTTJPOBMJEFOUJmDBEPTOPTSFMBUØSJPT
iniciais;
t1SFFODIJNFOUPEPGPSNVMÈSJP POMJOF QPSQBSUFEBTSFTUBOUFTFNQSFTBT EB
avaliação “ON-GOING”;
t1SFFODIJNFOUPEPGPSNVMÈSJP POMJOF QPSQBSUFEBTSFTUBOUFTFNQSFTBT EB
avaliação “EX-POST”;
t&MBCPSBÎÍPFTVCNJTTÍPEPT3FMBUØSJPT'JOBJTEF*OUFSWFOÎÍP
t&ODFSSBNFOUPEBJOUFSWFOÎÍPFNBMHVNBTFNQSFTBT
t1SFQBSBÎÍPEPQFEJEPEFSFFNCPMTP BFGFDUVBSFN+VMIP DPNEBEPTEB
execução física e financeira, reportados a Junho/2012.

t.POJUPSJ[BÎÍPEFBMHVNBTBDUJWJEBEFTRVFFTUÍPBUFSSFnFYPBQØT
encerramento da campanha, como por exemplo: redes sociais; corkwatch.
org, etc.

t$POTUJUVJÎÍPEPHSVQPEFUSBCBMIPRVFJODMVJ"1.$ DPOTUSVÎÍP "1*$&3 t$SJBÎÍPEBFTUSVUVSBCBTFEBT3FHSBTQBSBB$BUFHPSJBEF1SPEVUP 3$1 
(cerâmica), ANIET (indústria extractiva), APCMC (materiais de construção),
ANIPB (betão), APCOR (cortiça), CMM (construção metálica) e Plataforma
para a construção Sustentável.
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Cavaco Silva plantou sobreiro na Austrália

© Presidência da República

O presidente da República, Cavaco Silva, na visita oficinal à Austrália, que decorreu no passado
Maio, plantou, em Camberra, um sobreiro para promover a cortiça. Em declarações à TSF, Cavaco Silva disse que “Portugal é o maior exportador de cortiça e a Austrália é um grande produtor
de vinho e para termos bom vinho precisamos de boa cortiça”.
É tradição de todos os chefes de Estado que visitam Camberra irem ao National Arboretum
plantar uma árvore numa zona da capital federal australiana que ardeu totalmente em 2003.
Acompanhado da esposa, Cavaco Silva pegou na pá e escolheu plantar um sobreiro perante o
muito vento e os cinco graus de temperatura que se faziam sentir.
Agora é esperar uns anos que cresça, mas, promete Cavaco, há-de durar “séculos, tal como já
dura a relação entre Portugal e a Austrália”.

Presidente da República elogiou a cortiça em Camberra

Foto Tour no Montado conquista fotógrafos

© João Nunes da Silva

De 21 a 22 de Abril de 2012, decorreu uma Foto Tour no Montado de Sobro, na Herdade Monte
Serra do Bispo, junto a Elvas, onde foi filmado o filme para a BBC "Cork - Nature in a bottle". A
iniciativa foi da responsabilidade da IlustraNatur e contou com o apoio institucional da APCOR,
através da distribuição de suportes de informação e promoção da cortiça, e da National Geographic – Portugal. A iniciativa contou com a participação de nove portugueses e um inglês
que durante um fim-de-semana emergiram no mundo inigualável do montado de sobro e da
sua biodiversidade. “Apesar da seca que assola o país, o facto de ter chovido uns dias antes,
permitiu que a herdade onde decorreu este Foto Tour estivesse excelente para a fotografia de
natureza. Muitas flores, aves, sons e cheiros acompanharam os participantes durante um fim-de-semana, que começou na sexta-feira com a chegada à herdade, onde ficámos instalados.
Não faltou, durante o fim-de-semana, a prova da excelente gastronomia regional alentejana.
Entre os diversos aspectos captados pelas objectivas dos participantes, não faltou um sobreiro
com mais de 400 anos e o segundo mais antigo da Europa. Pela análise final dos participantes,
foi um fim-de-semana excelente dedicado à fotografia de natureza, onde se conheceu igualmente a importância dos montados”, pode ler-se no blog do organizador do evento, João Nunes da Silva. O sucesso da iniciativa leva os organizadores a promover mais acções do género.

10 fotógrafos em busca das maravilhas do sobreiro

Cortiça na “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura”
A cortiça está presente na “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura”, na exposição “Emergências 2012”, e que estará patente até 5 de Setembro, nas instalações da antiga fábrica ASA,
em Guimarães, agora um moderno e sofisticado salão de eventos. A exposição “Emergências 2012” é uma exposição de Arte Contemporânea Experimental comissariada por Marta
de Menezes para o Programa de Arte e Arquitectura de Guimarães 2012 Capital Europeia da
Cultura. Trata-se de uma mostra de obras nacionais e internacionais que utilizam meios que
incorporam processos químicos, fenómenos físicos e biológicos, electrónica e informática,
bem como ambientes virtuais e peças de NetArt. A cortiça está presente como decoração do
espaço com uma pilha de cortiça, e como revestimento de algumas salas, através da cortiça
em bruto e também do aglomerado expandido (negro). Esta iniciativa contou com o apoio da
APCOR e de duas empresas associadas a Amorim Isolamentos S.A. e Waldemar Fernandes da
Silva S.A. Para mais informações pode consultar: http://emergencias2012.net.
Pranchas de cortiça como cenário da exposição “Emergências 2012”

Cortiça resiste dois mil anos no fundo do mar
Um estudo desenvolvido pelo Centro de Arqueología Subacuática e pelo Intitut Català del
Suro, ambas as entidades de Espanha, concluiu
que as rolhas de cortiça mantiveram as suas
propriedades e sua estrutura celular, mesmo
depois de terem sido expostas durante 2000
anos no fundo do mar. A apresentação desta
investigação, que decorreu no Museo de Arque-

ología de Catalunya, em Empúries, demonstrou
que as rolhas de cortiça actuais e as rolhas com
mais de dois mil anos encontradas em ânforas
subaquáticas de finais do século I A.C., nos destroços de Cap de Volt, no município de Port de
La Selva, apresentam as mesmas características.
Com este estudo pretendeu-se demonstrar a
durabilidade da cortiça ao longo da história,

mesmo em condições adversas como o fundo
do mar. Foram estudadas as principais componentes como a lenhina, a suberina e os polissacáridos, que dão a este material a elasticidade e
a compressibilidade necessária para vedar uma
garrafa de vinho. Mais informações sobre o estudo podem ser obtidas em http://www.icsuro.
com/noticies.php?idio=2 .

