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InterCork II arranca este ano
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A APCOR conseguiu a aprovação de mais um projecto para a promoção internacional da cortiça.
Desta vez o investimento ronda os sete milhões de euros e conta com campanhas em mercados
repetentes, mas também novos mercados. A associação poderá, assim, dar continuidade ao
primeiro projecto que levou a cortiça aos vários continentes.
| p. 3
Cork com nota
positiva

Cortiça em obra de
arte de Vhils

Systecode já implementado
em metade das empresas

A campanha Cork que decorreu em
Espanha, no último ano, encerrou
com resultados positivos. A audiência
estimada nos meios de comunicação foi
de 240 milhões e atingiu todo o território
espanhol.

A cortiça foi a matéria-prima escolhida
pelo artista plástico Vhils para dar corpo
a uma peça que retracta a importância
deste sector para o concelho da Feira.
Alexandre Farto conta como foi esta
experiência.

O sistema de certificação das empresas
mediante o Código Internacional das
Práticas Roheiras, Systecode, já está
implementado em metade das empresas
de cortiça portuguesas. No último ano o
número foi de 265 empresas.
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Aposta na comunicação

E

stão reunidas as condições para se continuar a promover a cortiça e os seus produtos
nos principais mercados de destino.
A candidatura da APCOR para a realização do InterCork - Promoção Internacional da
Cortiça- versão II, foi aprovada pelo Programa COMPETE. Pela segunda vez no espaço dos
últimos cinco anos, o sector da cortiça conta com o maior investimento público através
do Programa COMPETE, para a promoção internacional da cortiça e das suas aplicações.

Este facto deixa-nos orgulhosos mas, sem dúvida, com o dever de levar a cabo um trabalho
sério e eficaz no sentido da boa aplicação dos dinheiros públicos. Por outro lado, move-nos o dever de levar a cabo um trabalho eficaz no sentido de reforçarmos a competitividade e as exportações do nosso sector nos mercados internacionais.

Feiras de Vinho
Feira

Data

Miami
International
Wine Fair

14 a 16 de
Setembro de
2013
18 a 21 de
Outubro de
2013
21 a 22 de
Outubro de
2013

Megavino
Autochtona

Local

Web-site

EUA

www.miamiwinefair.com/

Bélgica

www.megavino.be

Itália

www.fierabolzano.it/
autochtona/

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

IIDEX/NEOCOM
Canada

26 a 27 de
Setembro de
2013

Canada

www.iidexcanada.com/2013/

Japan Home &
Building Show

23 a 25 de
Outubro de
2013

Japão

www.jma.or.jp/jhbs/en/index.
html

Concreta

23 a 26 de
Outubro de
2013

Portugal

www.concreta.exponor.pt/

Batimat

4 a 8 de
Novembro
de 2013

França

www.batimat.com/

Outros Eventos
Feira

Data

Local

Web-site

Gala Anual da
Cortiça

04 de
Outubro de
2013

Évora

www.apcor.pt

O apoio das empresas associadas da APCOR e das empresas de cortiça e estruturas associativas oriundas de Espanha, França, Itália, Alemanha e EUA, assumem um papel fundamental no desenvolvimento do InterCork II. À imagem da campanha anterior, este apoio
vais traduzir-se no suporte financeiro que a APCOR tem de assumir na componente de
autofinanciamento da campanha e, por outro lado, traduz-se no apoio de informação
necessária à implementação da estratégia comunicacional que se pretende alcançar em
cada mercado.
O InterCork II dará continuidade à estratégia encetada nos últimos anos. Vai apostar em
mercados tradicionais como, por exemplo, a França, a Alemanha e EUA, e mercados emergentes como a China, o Brasil e a Escandinávia. Por outro lado, a promoção do produto
rolha de cortiça e materiais de construção e decoração continuam a ocupar as atenções,
sendo que nesta campanha e, pela primeira vez, na estratégia de comunicação da APCOR,
será levado a cabo uma acção de promoção das novas aplicações de cortiça.
Tudo isto terá expressão numa estratégia de comunicação diferenciada mercado a mercado. Não temos uma mas várias campanhas, sendo que se pretende que o trabalho realizado seja específico e diferenciador da realidade cultural de cada mercado.
Podemos afirmar que com o InterCork, ficam reunidas as condições de competitividade
do sector. Sendo um projecto de futuro, o InterCork encerra, do mesmo modo, uma acção
de continuidade ao trabalho iniciado pela associação no ano de 2000. Bem presente na
memória de todos, pode-se lembrar o projecto “CORK 2000” que decorreu de 2000 a 2001,
bem como a “CIC – Campanha Internacional da Cortiça” que contou com três edições ao
longo dos anos de 2003 a 2006 e, mais recentemente em 2011 e 2012, o InterCork, versão I.
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7,3 milhões de euros
para promover a cortiça
A APCOR obteve a aprovação de mais um projecto que visa a promoção da cortiça nos mercados internacionais. Desta vez, o
orçamento será de 7,3 milhões de euros, financiado em 80 por cento pelo programa Compete (Programa Operacional Temático
Factores de Competitividade) e 20 por cento pelos associados da APCOR e associações congéneres nos outros países. Registe-se que o InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça (2ª fase) - é o projecto mais apoiado pelo Compete. De um total de
29,6 milhões de euros aprovados, 25 por cento foi dedicado à promoção da cortiça.

pelo Compete demonstra que o trabalho que
temos vindo a desenvolver é meritório e alvo do
reconhecimento das entidades competentes”,
refere o presidente da APCOR, João Rui ferreira.
O InterCork II será um projecto de continuidade
da anterior campanha, que rondou os 21 milhões,
e visará alguns mercados de continuidade como:
Alemanha, EUA e Canadá, França, Itália e China; e
novos mercados como o Brasil e a Escandinávia;
sendo que nos dois primeiros será desenvolvido
uma campanha para a promoção de rolhas e de
materiais de construção, e nos restantes a promoção terá como alvo as rolhas de cortiça.
“O InterCork II vai-nos permitir continuar a comunicar nos mercados internacionais. A comunicação é um pilar fundamental da nossa actuação e factor chave para o reconhecimento da
cortiça e das suas diferentes aplicações”, afirma
o presidente da APCOR.
Ao nível do público-alvo, a campanha será focada no consumidor e líderes de opinião, uma
vez que os primeiros continuam a ser os maiores aliados da cortiça - como demonstrado nos
estudos realizados no InterCork I onde, em média, 83 por cento dos consumidores preferem a
cortiça; e os segundos, porque continuam a ser
os principais influenciadores junto das caves,
supermercados e mesmo dos consumidores.
As mensagens chave continuarão a focar a trilogia “Cortiça: cultura, natureza e futuro” e irão
apresenta-la como um material natural, ecológico, amigo do ambiente, mas que também tem
provas dadas da sua qualidade e performance,
nos seus variados produtos, e, ainda, como material de design e de inovação, capaz de estar
presente nas mais variadas aplicações.
As ferramentas de comunicação passarão pelo
Marketing Relacional, Direct Marketing, Design
Gráfico, Web Design, Redes Sociais e Internet,
Relações Públicas e Publicidade, entre outras.
A APCOR lançou o concurso internacional para
adjudicação das propostas de comunicação no
passado dia 17 de Junho (as peças de concurso podem ser visualizadas na plataforma www.

compraspt.com), pelo que a campanha deverá
arrancar até ao último trimestre do ano e com
término no final de 2014.
Os objectivos estratégicos passam por manter e
recuperar quota das rolhas de cortiça nos mercado tradicionais, aumentar a quota nos mercados
emergentes, aumentar a quota dos materiais de

construção e decoração e posicionar a cortiça
como o material de valor acrescentado, em alguns segmentos. Tudo somado deverá atingir,
em 2015, os mil milhões de euros nas exportações (em 2012, as exportações já rondaram os
850 milhões de euros e atingiram um crescimento de quatro por cento face ao ano anterior).

Pourquoi pas, mais …

Photo : Furax - *Source IPSOS – enquête de perception du bouchon liège menée en avril 2010 auprès de 955 individus représentatifs de la population âgés de 18 ans et plus.

“A aprovação de mais um projecto da APCOR

… 89,3% des français
préfèrent
le bouchon liège,
un bouchon qui a un faible impact sur
l’environnement pour 71,5% d’entre eux.*
Sa matière première est renouvelable à 100%.
Plus d’informations sur www.jaimeleliege.com

LE BOUCHON LIÈGE
Toujours imité, jamais égalé.
LES PROFESSIONNELS
DU LIÈGE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGG E R E U X P O U R L A S A N T É . C O N S O M M E Z AV E C MODÉRATION

Publicidade divulgada em França no primeiro InterCork
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Campanha Cork
com resultados positivos

Presidente da APCOR, à esquerda, na sessão de encerramento do Cork

A

campanha de promoção da cortiça Cork
que decorreu, no último ano, em Espanha, conseguiu alcançar uma audiência de mais de 240
milhões nos meios de comunicação e atingiu
praticamente todo o territorio espanhol, quer
através da presença em eventos, quer pela difusão dos meios de comunicação que divulgaram
notícias sobre a campanha.
Estes foram os dados apresentados pela equipa
do projecto na sessão de encerramento, que
decorreu a 27 de Junho, em Madrid.
Outros dados a reter como resultado da campanha: mais de 5100 impactos directos no público em geral e profissional com a presença
nas mais importantes feiras espanholas (Madrid
Fusión -1500 impactos; Enomaq - 900 impactos;
FICOR - 100 impactos; FENAVIN - 250 impactos),
ao qual se juntaram a acção de lançamento da
campanha (100 impactos) e uma acção por altura do Natal (2300 impactos).
A campanha promoveu, também, acções nas
redes sociais e com os seguintes números: 4865
fãs no facebook; 424 seguidores no twitter; 517
pins no pinterest e 136 seguidores; e 1115 visualizações no youtube. Foi, ainda, desenvolvido
um sítio com informação de relevo sobre a cortiça e que pode ser acedido em www.preservalabueno.com. Ao nível dos media tradicionais
conta-se com 40 referências na televisão; 14 en-

trevistas na rádio; 85 artigos na imprensa e 297
notícias no online.
A campanha que contou com o slogan “El
corcho: preserva lo bueno” visou promover a
cortiça, em particular as rolhas de cortiça, em
Espanha, e esteve a cargo da Asociación de
Empresarios Corcheros de Cataluña (Aecork) –
Associação de Empresários da Cortiça da Catalunha -, e contou com o apoio da APCOR.
Com um orçamento global de 300 mil euros - sendo que 50 por cento contou com apoios públicos
do governo espanhol e os outros 50 por cento foram financiados pelas empresas da cortiça e por
outras associações, como é o caso da APCOR que
contribui com 50 mil euros -, a campanha assentou na imagem do Cork Mark, à semelhança do
InterCork - Promoção Internacional da Cortiça.
Para além disso, a imagem de toda a campanha
teve, também, como inspiração a campanha
desenvolvida em Itália, pela APCOR, e que associa a cortiça a elementos como a preservação
do planeta, do aroma e do charme.
Para além da APCOR, as entidades envolvidas
no projecto foram: 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).

Imagem usada em Espanha para
a promoção da cortiça
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ARTE

Vhils, artista plástico, afirma

“A cortiça tem muitos pontos fortes”
Notícias APCOR - Como descreve a sua experiência em trabalhar com a cortiça?
Vhils - Foi muito interessante. A cortiça revelou
ser um material com muitos pontos fortes, incluindo ser sustentável, leve e resistente.
Repetia a experiência?
Sem dúvida, já estou aliás a trabalhar nisso.
Que características atribuía à cortiça como
material para realização de obras de arte?
Versátil, maleável, resistente, leve, sustentável,
aspecto e tonalidades interessantes e variáveis.
Pode fazer uma breve descrição/apresentação da peça? A nível conceptual e material utilizado (dimensões, etc)?
A peça tem 447cm x 450cm x 40cm. A camada
base (1a camada) é de aço forrada com folha de
cortiça. As restantes 3 camadas são de aglomerado de cortiça.
A peça é uma escultura em grande formato, com
base na série “Diorama” que iniciei o ano passado
a partir de outro material, o esferovite. Apresenta um recorte intricado de formas geométricas
representando o espaço urbano e industrial de
onde sobressai uma figura humana. A ideia era
fazer uma reflexão sobre a influência que a indústria corticeira tem tido na população local, tanto
a nível económico como social, explorando esta
interdependência entre indústria, trabalhadores e
o crescimento da região. Ou seja, expressa a rela-

ção de proximidade entre indivíduos e o espaço
urbano e industrial onde vivem e trabalham, sublinhando este ciclo de dependência, desenvolvimento e formação recíprocos. Ao mesmo tempo
presta também uma homenagem aos trabalhadores que hoje fazem desta indústria uma das mais
importantes para o país, uma valorização que me
parece ainda mais necessária neste período de crise económica onde se discute a enorme falta de
investimento na produção nacional nas últimas
décadas. Mas também deixo algum espaço para
que a peça possa ser assimilada e interpretada por
cada um à sua maneira, visto ser esse lado pessoal
que a completa e lhe dá o significado final.
Qual o destino desta obra?
Caso não seja adquirida pelo município de Santa Maria da Feira a peça será transportada para o
meu acervo e ficará na minha colecção pessoal.
Depois desta experiência podemos considera-lo “embaixador” da cortiça? Ou seja
vai aconselhar a utilização deste material a
outros artistas?
Embaixador é uma designação forte. Mas, sem
dúvida, que o irei recomendar e até tentar criar
um programa de residência de artistas nas fábricas para que o possam explorar. Fiquei muito
motivado. Vamos ver se será possível.
Numa “palavra” o que diria sobre cortiça?
Maleável.

Perfil

Alexandre Farto tem desenvolvido a sua obra
no meio urbano sob o nome de Vhils, desde
que se iniciou nos graffiti, no início da década
de 2000. Nasceu em Lisboa em 1987 e cresceu
no Seixal, região com grande tradição industrial,
e foi fortemente influenciado pelo intenso desenvolvimento que transformou Portugal nas
décadas de 1980/1990. Reside entre Portugal e
Londres, onde trabalha na Galeria Lazarides.
Um ávido experimentalista, tem desenvolvido a
sua “estética do vandalismo” em intervenções e
exposições individuais e colectivas, um pouco por
todo o mundo, numa pluralidade de suportes – da
pintura stencil à técnica de escultura mural – que
o projectou como um dos nomes mais aclamados
no panorama da arte urbana mundial.
As suas peças de rua são facilmente identificáveis, pois esculpe grandes rostos e skylines de
cidades no próprio revestimento da parede que
lhe serve de suporte. Tem obras em Portugal,
Inglaterra, Itália, Rússia, Colômbia e EUA e participou nos festivais internacionais mais destacados, como o The Cans Festival (Londres), FAME
Festival (Grottaglie, Itália) ou NuArt (Stavanger,
Noruega). No trabalho de galeria utiliza diversos
materiais: papel, madeira, meta, colagens, instalações e vídeo. É considerado um dos melhores
street-artist do panorama internacional actual.

Cortiça em escultura de Vhils
A

cortiça foi a matéria-prima escolhida pelo
artista plástico Alexandre Farto, mais conhecido
como Vhils, para dar corpo a uma peça sobre
a indústria da cortiça e os seus trabalhadores.
“Diorama Cork Faktory” é o nome da peça, com
cerca de sete metros de altura, que esteve em
exposição na empena da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira e cuja inauguração decorreu no dia 24 de Maio, aquando do Festival Internacional de Teatro de Rua, Imaginarius.
Como se pode ler no sítio do evento, “a escultura,
em grande formato, é baseada na série Diorama,
cuja escala preenche o espaço de uma antiga fábrica ligada à indústria da cortiça. O seu recorte
intricado expressa a relação de proximidade entre o ser humano e o meio onde trabalha, uma
complexa teia de influência recíproca que dá
forma e substância à relação entre ambos. Produzida em cortiça, a peça explora a justaposição
entre a identidade social e cultural do indivíduo
e o meio industrial onde exerce a sua actividade,
reflectindo também sobre o papel da indústria
na economia e a falta de investimento de que

© Município de Santa Maria da Feira

Alexandre Farto, ao lado de Alfredo Henriques, na sessão
de inauguração da escultura Diorama Cork Faktory

Escultura de rosto de trabalhador da
cortiça numa peça de Vhils

o sector secundário tem sofrido em Portugal,
nas últimas décadas, junto com as consequências que este abandono tem tido nos indivíduos e populações que dele dependem.” A peça
foi transportada num cortejo por operários da
fábrica e colocada na fachada do edifício da autarquia, situada na Praça Gaspar Moreira, onde
durante várias semanas esteve em exposição.
“A acção visa prestar tributo à actividade dos
trabalhadores, sublinhando também a importância do trabalho técnico na actividade artística.

No jogo de sombras decorrente da sua forma, a
peça assume-se como um modelo representativo que permite um afastamento perspéctico e
possibilita uma leitura abrangente e panorâmica
dos contextos urbanos e industriais em que vivemos e trabalhamos, e deste processo de moldagem recíproca”, como descreve o Imaginarius.
A execução da obra teve o apoio de três empresas associadas da APCOR, a saber: Amorim Cork
Composites S.A., Granorte- Revestimentos de
Cortiça, Lda. e JPS Cork Group.
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Coruche dedicou
cinco dias à cortiça

O

Município de Coruche organizou, pelo 5º
ano consecutivo, a Feira Internacional da Cortiça (Ficor), de 22 a 26 de Maio de 2013. A APCOR,
à semelhança de anos anteriores, participou
na iniciativa, quer através da presença com um
stand (em parceria com o Centro de Formação
Profissional da Indústria de Cortiça – Cincork; o
Centro Tecnológico da Cortiça – Ctcor; e a Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça
– Filcork), quer na participação de encontros e
seminários a realizar durante o evento.
A apresentação oficial da Ficor decorreu no
dia 8 de Maio, no Palácio Quintela, sede do
Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing
(IADE-U), onde esteve patente uma exposição
intitulada “Coruche, Capital Mundial de Cortiça”.
O IADE-U e a Câmara Municipal de Coruche estabeleceram um protocolo de colaboração que
pretende promover a aproximação entre o meio
universitário e o contexto empresarial e desenvolver mecanismos de cooperação que promo-

vam a participação conjunta em actividades de
carácter teórico-prático, técnico-científico e de
investigação.
A Ficor teve, este ano, como tema a inovação
da fileira, e, por isso, pretendeu ser uma mostra
e um local de debate sobre as novas aplicações
da cortiça, para o contributo desta matéria-prima na Construção Sustentável – tendo sido
possível visitar um modelo de construção sustentável, o Eco Model. Foi, neste espaço, que
decorreu, a 24 de Maio, o “Cork Think Tank”. À
semelhança do ano passado, este encontro
pretendeu reunir ideias e definir estratégias
conjuntas entre a produção e a indústria para o
desenvolvimento sustentável do sector da cortiça e foi promovido pela Filcork.
Outro tema a abordado na feira foi a “Água”, na
medida em que as Nações Unidas elegeram
2013 como o “Ano Internacional da Cooperação pela Água”. Foi realçada a importância dos
montados de sobro para a conservação do solo,

Stand da APCOR, Cincork
e Ctcor na Ficor

para a regularização do ciclo hidrológico e para
a qualidade da água.
Foi, também, lançada a Plataforma de Transacção da Cortiça, pela Associação de Produtores
Florestais de Coruche, relativa à campanha de
2013, a qual tem como objectivo criar uma
maior transparência e facilidade de negócio da
cortiça, tendo sido posteriormente transferida
para o Observatório do Sobreiro e da Cortiça,
onde ficará patente durante os meses de Verão.
Este certame teve também um carácter lúdico,
com intenção de chegar a todos e sensibilizar
a população para a importância e potencialidades da cortiça. Música, provas de vinho, actividades de lazer na natureza e degustação de
sabores do montado, foram algumas das actividades propostas pela Ficor. O desfile de moda
- Coruche Fashion Cork - foi um dos pontos altos do evento. Este ano foi possível ver peças de
Júlio Torcato, da Acrobactic e ainda de alguns
jovens designers.

FEIRAS / EVENTOS
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Mais e melhor
cortiça
A APCOR participou e patrocinou o 7º Congresso Florestal Nacional, sob o
tema “Florestas – Conhecimento e Inovação”, que decorreu de 05 a 08 de
Junho, em Bragança e Vila Real, por iniciativa da Sociedade Portuguesa de
Ciências Florestais (SPCF), da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) e da Escola Superior Agrária de Bragança (ESA-IPB).

U

m dos temas do evento foi dedicado à
análise da Fileira da Cortiça. Neste sentido, o
presidente da APCOR, João Rui Ferreira, fez a
caracterização do sector do ponto de vista empresarial e florestal.
As exportações portuguesas de cortiça tiveram o seu apogeu em 2002, altura em que se
atingiu 903 milhões de euros. Desde então até
2009, as exportações diminuíram cerca de 23
por cento. De 2009 (altura em que se atingiu
os 693 milhões de euros) até o ano passado
(com as exportações a alcançar 845 milhões de
euros) foi possível registar um aumento de 22
por cento. Este cenário foi exequível porque a
indústria fez o trabalho de casa e, numa década, investiu mais de 482 milhões de euros em
novos produtos e processos, em investigação
e desenvolvimento e em novas fábricas. Como
referiu o presidente da APCOR “o sector identificou os seus problemas, combateu os mesmos
e eliminou-os”. E continuou: “hoje a indústria
tem produtos melhores e mais competitivos e
continua a liderar no mercado de vedantes, registando até uma recuperação face a anos transactos”. Esta aposta na qualidade e na inovação
foi suportada por um trabalho de comunicação
da associação ao longo de mais de uma década,
o que significou seis campanhas internacionais,
com um total de investimento de 41 milhões
de euros. Mas a indústria quer ir mais além e
prevê alcançar mil milhões de euros em 2015.
Para que tal seja possível foi lançado o desafio
de conseguir “mais e melhor cortiça”.

APCOR foi um dos patrocinadores do evento

O presidente da APCOR identificou alguns dos
problemas do montado e respectivas soluções
que preconizam, por exemplo, a aposta de novas plantações, os adensamentos das actuais
áreas de montado, a potenciação do conhecimento universitário junto do sector, bem como
a remuneração das externalidades do montado.
Esta mesa temática contou, ainda, com a presença de Nuno Oliveira, investigador do ISG
- Business & Economics School - e Sónia Gonçalves, investigadora do Centro de Biotecnologia
Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo, entidade responsável pela sequenciação genómica
do sobreiro.
Nuno Oliveira evidenciou quatro desafios que

Cortiça em exposição
de fotografia
“Cortiça - da Terra ao Céu” foi o título da
Exposição de fotografia de Apoema de Calheiros que esteve patente entre 1 de Junho
e 6 de Julho, no Convento de São José, em
Lagoa, Algarve.

A artista nasceu no Brasil, em 1976, e vive actualmente em Portugal. Frequentou os cursos pro-

fissionais de fotografia do Instituto Português
da Fotografia e da Escola Técnica de Imagem e
Comunicação do Algarve. Nesta mostra, o grande motivo de inspiração foi a cortiça, usada no
fabrico de rolhas ou em componentes para as
indústrias da moda, automóvel, aeronáutica e
aeroespecial.

o sobreiro enfrenta, num cenário de alterações
climáticas e não só: a gestão do montado passa
por reconhecer a diversidade de modelos de
gestão de acordo com a evolução da paisagem
e o modelo sócio-económico local. Quanto aos
bosques, denota que o sobreiro é um elemento de biodiversidade que promove a resiliência
dos ecossistemas. Em relação aos desafios tecnológicos importa compreender que a cortiça
deverá encontrar outras soluções competitivas
para além do produto rolha de cortiça. Sobre os
serviços dos ecossistemas do montado, Nuno
Oliveira demonstrou que não agir no sentido da
sua valoração e reconhecimento público é um
factor de degradação da economia.
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Formação PME alerta para saúde
e segurança no trabalho
A

APCOR promoveu, no dia 02 de Maio,
uma sessão para a abertura do programa Formação PME (Pequenas e Médias Empresas).
Nesto evento foi, ainda, abordado o tema da
Prevenção e Segurança no Trabalho, área de
destaque nas intervenções empresariais ao
longo dos vários anos de execução do projecto. Esta abordagem surge, também, devido ao reconhecimento da importância da
promoção dos locais de trabalho seguros e
saudáveis, dando destaque a iniciativas enquadradas no Dia Nacional da Prevenção e
Segurança no Trabalho (assinalado a 28 de
Abril) e na Semana Europeia para a Segurança
e a Saúde no Trabalho (24-28 de Outubro de
2013) - que visam incentivar os gestores, trabalhadores e outras partes interessadas a unir
esforços e a melhorar a segurança e saúde no
trabalho.
Assim, a primeira parte da sessão foi dedicada
à abertura do programa formação PME para a

edição 2013-2014, com a apresentação dos objectivos e metodologia, pela coordenadora do
programa, Paula Silvestre, da Associação Empresarial de Portugal, entidade responsável pelo
programa, à qual se seguiu uma apresentação
sobre “A importância do programa Formação
PME na Indústria da Cortiça, pelo Director Geral
da APCOR, Joaquim Lima.
A segunda parte do evento contou com uma
apresentação sobre “Locais de trabalho seguros
e saudáveis”, da responsabilidade da Autoridade
para as Condições do Trabalho, na pessoa de
Vanda Caramelo; e uma segunda abordagem
sobre “O valor da promoção da Segurança e
Saúde no Trabalho como uma atitude de Gestão de Recursos Humanos Socialmente Responsável”: exemplo de boas práticas, da autoria
de António Souto e Castro, do Infeira (entidade
que tem realizado a consultadoria e formação
do programa Formação PME para a indústria da
cortiça).

O Programa Formação PME é um projecto de
formação-acção que pretende contribuir para o
reforço de competências dos recursos humanos
e para a melhoria dos processos de gestão das
micro, pequenas e médias empresas, através
da intervenção de um conjunto de experientes
consultores e formadores empresariais.
Tem como destinatários empresas com menos de 100 trabalhadores, é um projecto de
implementação gratuita para as empresas participantes e associadas da APCOR, e promove
apoio a vários níveis: diagnóstico da gestão e
a elaboração de um plano de desenvolvimento; execução de medidas de desenvolvimento;
consultoria individualizada na empresa; formação à medida para gestores e colaboradores a
realizar na empresa; e apoio na implementação
de sistemas de qualidade, saúde, higiene e segurança no trabalho, entre outros.
O programa já está em curso e está a ser implementado em 27 empresas.
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GIP prorrogado até final do ano
O

ções de desempregados a ofertas de emprego;
sete colocações de desempregados em ofertas
de emprego; e seis integrações em acções de
formação. Paralelamente, o GIP recebeu a inscrição de 366 inscrições de desempregados; e
tem desenvolvido um conjunto de acções para
melhor responder às necessidades da população, a saber: parcerias com empresas de trabalho temporário; envio de dez comunicados aos
associados da APCOR, com vista à divulgação
das valências do GIP; divulgação de ofertas de
emprego no auditório da Junta de Freguesia de
Santa Maria de Lamas; e o estabelecimento de
um acordo com Casa do Povo local para futuras
acções de formação, a realizar pelo Serviço de
Formação de Rio Meão.
De registar que os últimos números lançados
pelo IEFP, à data de Fevereiro de 2013 apontam
para cerca de dez mil desempregados no concelho de Santa Maria da Feira, o que representa
cerca de 14 por cento do total da população
activa, segundo os censos de 2001. As mulheres
são as mais afectadas com 5542 desemprega-

das, comparado com 4650 de homens; o grupo
etário mais atingido é dos 35-54, com 4849 desempregados, seguido pelo +55, com 2060. Ao
nível das qualificações, as pessoas com a antiga
4ª classe ou menos chegam aos 3194, seguido
pelos que detêm o sexto ano, com 2007.
No que toca à indústria da cortiça, e segundo
o último relatório do IEFP para o Código de
Actividade Económica (CAE) que inclui este
sector e as madeiras, existem cerca de seis mil
desempregados, sendo o Norte do país a região mais afectada com mais de metade dos
desempregados, com 3520 pessoas, seguido
pelo Centro (1069) e pela região de Lisboa e
Vale do Tejo (972). O desemprego masculino
para este CAE chega aos 4050. No que toca às
ofertas de emprego, deram entrada no IEFP
63 propostas. A acrescentar que os últimos
dados divulgados pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social apontavam
para cerca de oito mil trabalhadores para o
sector da cortiça (2010) comparados com os
12 mil, registados em 2003.

Cempalavras

Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
que a APCOR está a gerir desde o ano passado, e cujo prazo de execução terminava em
breve, foi prorrogado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) até ao
final do ano. O espaço, instalado na Casa do
Povo de Santa Maria de Lamas, tem servido
para apoiar jovens e adultos desempregados
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado
de trabalho, em estreita cooperação com os
Centros de Emprego, neste caso particular
com o Centro de Emprego de São João da
Madeira.
Numa reunião de ponto de situação realizada
em Abril, registam-se os seguintes dados: cinco sessões de informação sobre medidas de
apoio ao emprego, de qualificação profissional,
de reconhecimento, validação e certificação de
competências e de empreendedorismo; 20 empresas visitadas com vista à divulgação do GIP;
30 sessões de apoio à procura de emprego; seis
registos de ofertas de emprego; 41 apresenta-

Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP
conjuntamente com o Systecode
O Bureau Veritas Certification trabalha em parceria consigo para garantir a criação de valor através da Certificação prestando uma ampla gama de serviços nesta área:
CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO
Qualidade - ISO 9001 | Saúde e Segurança - OHSAS 18001 | NP 4397 | SafetyCert | SCC (Safety Contractor Checklist) | Ambiente - ISO 14001 | EMAS II - Greenhouse
Gas Emissions | Responsabilidade Social - SA 8000 e NP 4469-1 | Segurança da Informação - ISO 27001 | Recursos Humanos - NP 4427 | Inovação - NP 4457
CERTIFICAÇÃO DIRIGIDA A SECTORES DE ACTIVIDADE
Corticeiro - Systecode | Aeronáutica - EN | AS | JISQ 9100 | Agroalimentar - ISO 22000 | HACCP | GMP l EurepGap | BRC | IFS | Agriconfiance© | Automóvel - ISO/TS 16949
e QS 9000 | VDA 6 | EAQF | TE 9000 | Electrónica - HSPM | Energia - ISO 29000 | Ferroviário - IRIS | Florestal - SFI | FSC | PEFC | OLB | Planos Médicos - EN 46001/2
| ISO 13485/88 | Químico - RC14000 | Tecnologias de Informação - TickIT | ISO 17799 | BS 7799 |Telecomunicações - TL 9000 | Transportes - SQAS | TDGA | TAPA
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE
Optimizando o seu processo de auditoria com o Bureau Veritas Certification garantirá a melhoria do seu desempenho.
Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 21, 1600-458 Lisboa | Tel: 21 710 09 17 | N.º nacional 707 200 542
Bureau Veritas Portugal: Lisboa | Porto | Leiria | Sines | Lagoa | Grândola
Qualidade, Saúde e Segurança, Ambiente e Responsabilidade Social.
www.bureauveritas.pt
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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,
obras de arquitectura e design e os projectos da APCOR como o InterCork 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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sustentável, de baixa densidade e isolamento térmico e acústico, com resistência mecânica adequada
para suportar a vegetação incorporada.
O sistema pretende também constituir-se num contributo para o arrefecimento passivo de edifícios,
associando os benefícios da vegetação adaptada às
características térmicas, acústicas e ambientais dos
materiais usados.
In, http://www.construcaomagazine.pt/scid/
webCM/defaultArticleViewOne.asp?articleID=1
492&categoryID=780

O banco Balance e o candeeiro Hélice são duas peças da autoria de Sandra Louro e que foram concebidas para o concurso do Lisboa Design Show. O
elemento em comum é a cortiça. O banco é constituído por três peças de aglomerado de cortiça,
cortadas com um desenho que permite sentar em
várias posições.
Podem ser usadas juntas ou separadas, permitindo
sentar uma ou três pessoas ou, ainda, quando voltadas ser usadas como mesa.
O candeeiro de pé tem o interior em barro vidrado
com recortes inspirados nas chaminés Algarvias e
tubo exterior em aglomerado de cortiça.

Através do manuseamento do tubo exterior é possível regular a intensidade luminosa.
As peças podem ser visualizadas em vários meios
incluindo no sítio e página de facebook do evento.
In, https://www.facebook.com/Lisboa.Design.
Show.FIL
A população de linces-ibéricos em Silves continua
a aumentar. Nasceram mais 11 crias desta espécie
ameaçada no Centro Nacional de Reprodução do
Lince-Ibérico naquela cidade algarvia (CNRLI). Os
animais estão de boa saúde e uma das ninhadas foi
mesmo uma surpresa para os tratadores.
In, http://boasnoticias.clix.pt/noticias_
Nasceram-em-Silves-mais-11-crias-de-linceib%C3%A9rico_15144.html, 02 de Abril de
2013
Os irmãos Bouroucellec escolheram a cortiça para
conceber uma peça de design denominada Quiet
Motion. Esta obra foi lançada no Salão Internacional
Automóvel de Milão no espaço da BMWi, secção de
carros eléctricos da BMW.
A estrutura pretende ser uma interpretação da
perspectiva que se tem ao conduzir um carro totalmente eléctrico. Este é mais relaxante e mais amigo
do ambiente. Duas plataformas de cortiça rotativas
giram em movimentos coordenados sem criar ruído
evidenciando o uso silencioso da energia.
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[Recortes de Imprensa]
A cortiça é um dos elementos do novo sistema modular de painéis pré-fabricados Geogreen e que foram
distinguidos com o prémio de inovação na Tektónica.
Este sistema modular de painéis pré-fabricados e
pré-plantados com vegetação adequa-se a edifícios
novos e readaptação/reabilitação de edifícios existentes.
A solução resulta da parceria ISOCOR/SOFALCA
- Isolamentos em Cortiça, Universidade da Beira
Interior (UBI) e Escola Superior Agrária de Castelo
Branco. O projecto é financiado pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia e está integrado no âmbito
da iniciativa Waste geopolymeric binder-based natural vegetated panels for energy-efficient building green
roofs and facades, a ser desenvolvido no C-MADE,
uma unidade de investigação da UBI.
O sistema compõe-se de ecomateriais, integrando
o reaproveitamento de resíduos industriais. Cada
módulo do sistema consiste numa placa base de geopolímero e uma placa superior de aglomerado de
cortiça expandida, contendo, por sua vez, vegetação.
O aglomerado de cortiça expandida, obtido a partir
da expansão dos grânulos de cortiça, por acção do
vapor de água, sem utilização de qualquer agente
sintético, apresenta-se como um material natural e
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o segundo trimestre de 2013, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 194
notícias na imprensa nacional, o que significa
uma média de duas notícias por dia. O mês de
Junho foi o que se destacou com mais notícias,
com 76 artigos (gráfico1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque vai
para o Diário Económico que dedicou 19 notícias ao sector, seguido pelo Correio da Manhã,
com 17 artigos, e pelo Público, com 14 peças. O
Terras da Feira e a Gazeta Rural assumem, neste
trimestre, a liderança entre os jornais regionais,
tendo publicado sete notícias cada um sobre
o sector da cortiça. De destacar, ainda, a categoria “revistas” com 31 notícias publicadas dos
quais se destaca a Labor, com cinco 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 arte, como é o caso da escultura de
Vhils que esteve patente em Santa Maria da
Feira, (29 por cento), seguido pelos projectos
da APCOR (13 por cento), no qual se destaca o
InterCork, com 17 notícias (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o segundo trimestre deste ano tiveram como principal fonte
de informação as empresas de cortiça (28 por
cento), seguida pela APCOR com 21 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 Quiet Motion estará agora a ser exibida de forma
itinerante pela BMWi em várias capitais mundiais e
integra o aglomerado de cortiça fornecida pela Corticeira Amorim.
In, http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/
detalhe/projecto_da_bmw_com_cortica_
portuguesa.html, 16 de Abril de 2013
A dupla Helena Pereira e António Velez, do Instituto
Superior de Agronomia, criaram uma invenção que
esteve nomeada para o Prémio Inventor do Ano da
Agência Europeia de Patentes 2013. Esta inovação
consiste em fazer render em média a cortiça mais 40
por cento, o que lhe dá maior rentabilidade. A cortiça é mergulhada numa “panela de pressão” e depois
levada ao microondas. Os cientistas não conseguiram o galardão, mas já patentearam a invenção em
2011 e está sob o domínio da Corticeira Amorim.
In, Jornal I, 26 de Abril de 2013
O Metro de Lisboa está a testar carruagens que utilizam bancos de cortiça. Estes bancos podem ser
vistos em três carruagens ao estilo americano que
foram remodeladas. Esta opção está a ter resultados
positivos quer ao nível da fiabilidade quer nas manutenções que estão a ser feitas. A opção pelos bancos
dispostos de forma longitudinal permite aumentar a
capacidade dos passageiros em 2,5 por cento.
In, Diário de Notícias, 05 de Maio de 2013
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· Dados Económicos sobre
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· Outros

Abriu o primeiro hotel com revestimento a cortiça.
Chama-se Ecorkhotel, Évora Suites & SPA, fica em
Évora, e utiliza a cortiça e a ecologia como imagens
de marca. Rodeado da tranquilidade do Alentejo, este eco-resort estende-se por 38 mil metros
quadrados num ambiente único e acolhedor entre sobreiros, azinheiras e oliveiras centenárias. Por
dentro e por fora, o edifício estabelece forte relação
com a cortiça. É composto por 56 suites privativas
equipadas com tudo o que precisa para o máximo
conforto.
In, Público, 01 de Junho de 2013
Aroundthetree é a marca recentemente criada por
dois jovens portugueses que tiveram como seu projecto o relançamento da cadeira Gonçalo, lançada
nos anos 50 pela Arcalo, e presente nas esplanadas
e jardins. A Portuguese Roots, como é chamada, utiliza cortiça e madeira e pretende ser uma peça de
mobiliário ecológico.
In, Caras Decoração, 01 de Junho de 2013
O estilista Celsus criou uma prancha de surf
ecológica em cortiça. O objectivo é promover o
produto nacional através da cortiça, da moda e
do design, tendo como pano de fundo o mar. A
cortiça utilizada é CORECORK, da Amorim Cork
Composites, e permite dar uma nova estética ao
produto para além de contribuir para a absorção

· APCOR
· Empresas de Cortiça
· Autarquias/Governo
· Outras Associações
· Outros

da trepidação causada pelas ondas.
In, Grande Porto, 14 de Junho de 2013
A cortiça foi um dos elementos escolhidos por Joana Vasconcelos para a decoração do cacilheiro
“Trafaria Praia” que representa Portugal na Bienal de
Arte de Veneza 2013. Para além da cortiça, o barco
foi decorado com um painel de azulejos, na parte
exterior, que mostra a paisagem lisboeta e materiais
têxteis da autoria da artista.
O programa do “Trafaria Praia” inclui quatro passeios
por dia, com uma lotação de 75 pessoas, sendo que
a última viagem, às 18 horas, inclui um espectáculo
musical à chegada, no porto. O evento terá lugar
entre 1 de Junho e 24 de Novembro.
In, http://www.jornaldigital.com/noticias.
php?noticia=36639, 30 de Maio de 2013
Helix é o nome da nova rolha de cortiça apresentada pela Corticeira Amorim e pela vidreira americana
Owens-Illinois (O-I) e que tem por objectivo combater as chamadas screwcaps (cápsulas de rosca).
A novidade consiste numa rolha com cabeça e uma
rosca que se adapta ao interior do gargalo da garrafa. Às ranhuras da rolha corresponde uma rosca na
parte interior do gargalo, em alto relevo, permitindo
que com uma simples rodagem se proceda à fácil e
simples abertura da garrafa.
In,Público, 18 de Junho de 2013
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FLORESTA

Árvore da Herdade dos Leitões
seleccionada para GenoSuber

ADN do
sobreiro está
mais próximo

© Pedro Pacheco Marques

O

sobreiro escolhido para a sequenciação
do genoma desta espécie é da Herdade dos
Leitões, em Montargil, e tem entre 120 e 150
anos. O eleito faz parte de um grupo de 50
indivíduos que foram cuidadosamente analisados pela equipa que vai desenvolver o
GenoSuber, já que os sobreiros são árvores
que se cruzam frequentemente com outras
espécies de Quercus, tal como as azinheiras,
resultando muitas vezes num ADN que não
é de sobreiros puros. Os critérios de selecção
para esta árvore consideraram a boa produção de cortiça, a cortiça de boa qualidade, o
bom estado fitossanitário, as árvores isoladas
de outras espécies de Quercus, o bom acesso
e elevada probabilidade de acesso futuro.
O projecto “GenoSuber – sequenciação do
genoma do sobreiro” está orçado em 1,1 mi-

lhões de euros — oriundos em 85 por cento
de fundos comunitários e a restante verba
financiada por privados —, conta com 28 investigadores e deverá durar dois anos e meio.
O projeto Genosuber, recentemente aprovado pela Comissão Diretiva do Inalentejo, é liderado pelo Centro de Biotecnologia Agrícola
e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL) em
parceria com o Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), o Instituto de Biologia

Experimental e Tecnológica (IBET), a Biocant
- Associação de Transferência de Tecnologia,
o (Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária (INIAV) e o Instituto Gulbenkian
de Ciência (IGC), estando, ainda, envolvida a
Corticeira Amorim. A APCOR participou, desde o início, no planeamento do projecto, sendo que, neste momento, estão a ser reunidas
as condições para garantir a continuidade
desta participação.
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60 peças da autoria de Rui Rodrigues

Exposição de
Artesanato em Cortiça

Cortiça nos
debates
parlamentares

Empilhamento
de cortiça
Rabaneação

“A Cortiça nos Debates Parlamentares

O

Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork) acolheu uma exposição
de mais de 60 peças de artesanato em cortiça,
da autoria de Rui Rodrigues. Uma parte significativa das peças retracta o processo de produção
da cortiça, desde a floresta até à transformação
– com a demonstração de cenas mais históricas
e mais actuais do sector, documentando várias
profissões, utensílios e actividades, havendo lugar, também, para a representação de alguns
ícones locais, como a Arte Xávega, o Barco Rabelo, o Moinho de Vento e presépios.
“Em todas as peças que construo coloco uma
dedicação única com o objectivo de alcançar
uma tradução fiel do que pretendo representar”,
explica Rui Rodrigues. A opção pela cortiça para
a execução das suas peças assenta em duas razões: profissionalmente esteve desde sempre
ligado ao sector e nutre uma “paixão” por este
material que considera “nobre”.

Perfil do autor
Rui Jorge Ferreira Amorim Rodrigues tem 45
anos, reside em Mozelos, Santa Maria da Feira.
É técnico de formação no Cincork desde 1989
e responsável pelas áreas de infraestruturas e
higiene e segurança no trabalho, na mesma instituição. Está habilitado com o 12º ano de escolaridade, formação pedagógica de formadores
e várias formações em áreas diversas ligadas à
cortiça, manutenção industrial e higiene e segurança no trabalho.
Tem como paixão a criação de peças de artesanato em cortiça, à qual se junta o passatempo
de coleccionar antiguidades relacionadas com
a indústria da cortiça, selos e moedas.
O autor na internet:
facebook.com/arteecork.miroma

da Nação Portuguesa – 1839-1899” é o
título do livro recentemente lançado
pelo historiador Nuno Miguel Ferreira da
Silva, que tem colaborado com a APCOR
neste jornal na secção “Apontamentos
de História”. O livro recentemente lançado abarca áreas como a política, a indústria, a agricultura, o comércio interno e
externo, os transportes marítimos e terrestres, as vias de comunicação, as finanças, os impostos, o pensamento político
e económico, tendo como fio condutor
a cortiça. Nesta obra demonstra-se a importância da cortiça enquanto produto
regional, nacional e internacional, através das vozes dos deputados, tentando
revelar quando obteve dimensão socioeconómica suficiente para ser debatida na Câmara do Deputados da Nação
Portuguesa, num período de cerca de 60
anos de história lusa do século XIX.

O livro conta com cerca de 200 páginas de
informação e é embelezado por fotografias
do acervo pessoal de José Neiva e recolhidas na Junta Nacional da Cortiça, assim
como de outras fontes. Este é um livro editado pela Euronatura, sendo que a APCOR
apoiou a iniciativa. A obra encontra-se para
venda nos serviços da associação, pelo valor
de 10 euros.
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PROTOCOLOS

APCOR estabeleceu
novos protocolos
A

APCOR estabeleceu novos protocolos
com duas entidades no sentido de proporcionar aos seus associados serviços a preços
mais competitivos. A associação estabeleceu
um protocolo com a Tafife – Gestão de Serviços, Lda, uma empresa especializada em
formação profissional, consultoria em recursos humanos, incentivos às empresas, gestão,
manutenção de conservação de edifícios,
qualidade, ambiente e saúde, higiene e segurança no trabalho. A empresa compromete-se, entre outras soluções, a elaborar orçamentos a pedido dos associados, de forma
gratuita, dos produtos e serviços que dispo-

nibilizam e a a disponibilizar estes produtos e
serviços em condições preferenciais, nomeadamente, com um desconto de 10%, sobre o
preço em vigor.
O outro protocolo foi estabelecido com a Egitron – Engenharia e Automação Industrial, Lda,
empresa que tem como objectivo principal o
desenvolvimento e a comercialização de equipamentos e software para controlo da qualidade e inspecção. Desenvolve, ainda, projectos de
automação industrial e de software à medida,
nomeadamente no âmbito da interligação de
equipamentos e aquisição de dados, quer para
produção quer para laboratório.

Assim, a empresa fará 10 por cento de desconto aos associados da APCOR na aquisição do
software de Controlo da Qualidade (EGITRON
ControLab) e qualquer um dos seus módulos e
EGITRON SPC (Controlo Estatístico do Processo)
e 5 por cento na aquisição de qualquer um dos
produtos de tabela e que não implique projecto
de desenvolvimento (descontos não acumuláveis com outros descontos ou promoções).
Mais informações sobre este e outros protocolos podem ser consultados na área reservada aos associados no sítio da APCOR, em
www.apcor.pt, ou contactando os serviços da
associação.

VISITAS

Visitas de jornalistas e
sommeliers à cortiça
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José Hamilton Ribeiro, repórter da TV Globo,
visualiza o processo de produção de rolhas

Peça sobre a cortiça sairá no programa Globo Rural

A

APCOR recebeu a visita de jornalistas e sommeliers que foram levados a conhecer a história
da cortiça. Desde a floresta, à indústria, passando pelo contacto com empresários, técnicos
e representantes da associação, os visitantes
saem de Portugal com uma mostra daquilo que
é a fileira da cortiça. Em Maio, nos dias 22 e 23,
a BBC World Radio, de Inglaterra, pela jornalista
Marie Keyworth, veio recolher sons que deram
origem a uma peça de cerca de 5 minutos e que
pode ser escutada em http://www.bbc.co.uk/

programmes/p0198dzn , ao minuto 17:45.
Em Junho, foi a vez do programa Globo Rural TV Globo São Paulo, Brasil, se deslocar a Portugal
para recolher imagens e testemunhos sobre a
importância da cortiça para o nosso país. De 03
a 12 de Junho, a equipa de televisão composta
por Mariana Fontes, produtora de reportagem,
José Hamilton Ribeiro, repórter, Francisco Júnior, repórter cinematográfico, e Wilson Berzuini, operador de áudio, viajou de Norte a Sul de
Portugal para vivenciar a história da cortiça.

No início de Julho, três sommeliers alemães,
Axel Biesler, Theresa Stenzel e Matthias Dathan,
contactaram com a indústria e o montado de
sobro, recolhendo informações técnicas sobre
os avanços tecnológicos do sector, e puderam,
ainda, contactar com os vinhos portugueses,
numa prova realizada pela ViniPortugal, na Sala
Ogival, em Lisboa. Profissionais com grande
experiência no sector vinícola levaram ensinamentos úteis e fundamentais para o desenvolvimento da sua actividade.
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Apontamentos da História

As máquinas industriais corticeiras:
uma caracterização estatística.

“Operadores de garlopas”. José Neiva, Arquivo Junta Nacional da Cortiça.

“A

pesar da débil formação dos recursos humanos, da inexistência de matéria-prima e de combustível, da inexistência de capitais e do crédito,
da forte concorrência internacional, da reduzida
dimensão do mercado a verdade é que a indústria vai registar um significativo crescimento, comunidades produtivas modernas de média e elevada dimensão, de forte concentração operária
e com a crescente utilização da máquina a vapor
e de outras inovações tecnológicas.”
Fernando de Sousa, in “Nova História de Portugal. Portugal e a Regeneração”, p. 15.
A evolução humana e das suas “Eras” sempre
esteve aliada ao desenvolvimento de novas
tecnologias, desde a Pré-História, com simples
equipamentos de corte do tipo Acheulense,
até à Época Contemporânea com o processo de industrialização desencadeado com a
invenção da máquina a vapor pelo escocês
James Watt em 1763.
Em Portugal, a utilização da máquina a vapor
processou-se de forma lenta e tardia, sendo
aplicada inicialmente nos transportes marítimos e fluviais e, posteriormente, nas indústrias.
Para iniciar o possível arranque da industrialização lusa foi criada, em 1822, pela Monarquia
Constitucional, a Sociedade Promotora da Indústria Nacional. Tinha como principais membros capitalistas, grandes comerciantes, os poucos industriais existentes e alguns intelectuais.
Todaviafoi com o advento da Regeneração,
após a segunda metade do século XIX, que a
indústria portuguesa viria a introduzir de forma
mais célere estas novas tecnologias.

Olhando para algumas fontes estatísticas de
oitocentos, é possível fazer uma caracterização, embora condicionada, da maquinaria
existente para apoiar a produção industrial
corticeira: abordando a secção dos motores, notamos a existência de cerca de 7 com
uma potência total de 52 cavalos e que se
distribuíam da seguinte forma: 1 roda hidráulica com 12 cavalos de potência, situada em
Silves; 3 máquinas a vapor no distrito de Lisboa com uma potência total de 28 cavalos e
1 do tipo no Porto com 8 cavalos; 1 turbina
localizada em Santiago do Cacém, não sendo
mencionada a potência; 1 motor a gás com 4
cavalos situado em Lisboa (1º Bairro). Em relação às “máchinas especiaes e apparelhos”,
ou seja, equipamentos utilizado apenas para
o trabalho da cortiça, seguindo esta linha de
pensamento, os equipamentos eram “Máquinas de rabanear” das quais existiam 2, ambas
no distrito de Lisboa; “Máquinas para quadrar”,
que eram 5, todas também situadas em Lisboa; “Máquinas de fazer rolhas” eram cerca de
70 espalhadas por Beja com 3, Évora com 1,
Faro com 16 e Lisboa com 50; “Prensas” existiam 14, divididas por Beja com 2, Faro 2, Lisboa com 9 e Porto com 1; “Maquinas de cortar rolhas” eram 6, situadas em 1 em Évora, 3
em Faro, 2 em Lisboa; “Máquinas de calibrar”
eram 4, distribuídas por Faro com 2 e Lisboa
também com 2; e “Máquinas de cintar” existia
1 em Lisboa. Inferimos, assim, que no distrito
de Lisboa se situavam as indústrias com mais
equipamentos e sistemas técnicos, com cerca

de 71,43% da totalidade de motores e 66,96%
de máquinas ou equipamentos para laborar
a cortiça. A este distrito seguia-se o de Faro,
sobretudo o concelho de Silves com cerca de
24,11% do total destas máquinas.
Durante os séculos XX e XXI a continua aplicação da inovação tecnológica por parte da
indústria corticeira viria a revolucionar a forma
de produção e mesmo a forma como vemos
e sentimos todo o sector. Desde logo pela
afirmação de uma imagem modernizada e
inovadora, cujo horizonte passará pela ligação
entre inovação tecnológica, desenvolvimento
e sustentabilidade.
Fontes e Bibliografia:
Inquérito Industrial de 1881 (1881-1883). Portugal.
Ministério das Obras Publicas, Comércio e Indústria.
Lisboa: Imprensa Nacional.
Inquérito Industrial de 1890 (1891). Ministério das
Obras Publicas, Comércio e Indústria. Direcção Geral
do Commercio e Industria. Lisboa: Imprensa Nacional.
LAINS, Pedro (1995). A economia portuguesa no século
XIX: crescimento económico e comércio externo 18511913. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
MARQUES, A. H. de Oliveira, SOUSA, Fernando de
(coord.) (2004). Portugal e a Regeneração (1851-1900).
In MARQUES, A. H. de Oliveira, SERRÃO, Joel (dir.).
Nova História de Portugal. Vol. X. Lisboa: Presença.
SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça nos debates parlamentares da nação portuguesa
(1839-1899). Tese de Mestrado em História Contemporânea. Porto: Faculdade de Letras.
Nuno Silva
nunohistoria@gmail.com
http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor
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CERTIFICAÇÃO

Metade das empresas
portuguesas são certificadas
pelo Systecode
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Nr. de Empresas certificadas pelo Systecode
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345
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87
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2
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8
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2
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Nota: no ano de 2001 não há informação oficial do nr.º de empresas a operar em Portugal

O

sistema de certificação das empresas, Systecode, mediante o Código Internacional das
Práticas Rolheiras, vai já no seu 12º ano de implementação. De 2000 para 2012, houve um aumento das empresas certificadas na ordem dos
102,94% a nível mundial (de 170 empresas para
345) e de 204,6 por cento em Portugal (de 87
para 265 empresas) (gráfico 1).
De registar que do total das empresas portuguesas de cortiça (592 à data de 2010 segundo
o Ministério da Solidariedade e Segurança Social) cerca de 50 por cento são certificadas pelo
Systecode (265 empresas). De destacar, ainda,
que destas 78,5 por cento são associadas da APCOR, ou seja 208 empresas, e apenas 21,5 por
cento ainda não são membros (57 empresas).
De realçar que ao longo destes anos de implementação deste sistema único de qualidade no
sector da cortiça, o ano de 2007 foi o ano em
que se conseguiu o maior número de empresas
certificadas, 446 a nível mundial e 301 a nível
nacional. Em 2012, este número baixou para

345 a nível mundial e 265 em Portugal, o que
significou uma redução de 22 e 11 por cento, respectivamente. Espanha e Itália foram os países
mais afectados por esta diminuição, com uma
redução de 50 por cento, de 2007 para 2012.
No entanto, a diminuição do número de empresas certificadas encontra explicação na diminuição total das empresas a laborar no sector.
Veja-se o exemplo de Portugal. Em 2007 havia
718 empresas de cortiça a operar em Portugal,
comparadas com 592, em 2010. Uma redução
que se tem mantido nos anos subsequentes
(gráfico 2).
O aumento da percentagem das empresas de
cortiça certificadas pelo Systecode denota um
reconhecimento no sistema de certificação
que, gradualmente, tem permitido elevar o
nível qualitativo do sector. Este sistema internacional proporcionou uma uniformidade de
critérios na fabricação de rolhas, motivou as
empresas para as políticas de qualidade do seu
produto e serviço, aumentou o conhecimento

do TCA e melhorou a sua prevenção, permitiu
a rastreabilidade do produto e implementou
boas práticas no sector.
O código vai já na 6ª versão e têm-se adaptado ao longo do tempo às crescentes exigências
sentidas pelos mercados e pelos clientes. Nesta
última versão, o código premeia as empresas
com preocupações ao nível da higiene e segurança alimentar, do desenvolvimento sustentável e do impacto ambiental.
A Confederação Europeia da Cortiça (CELiège)
é a entidade internacional responsável pelo sistema, sendo que em Portugal a APCOR assume
a responsabilidade de dinamizar o Systecode,
tendo desenvolvido, desde 2000 - ano de início
do Systecode, um conjunto de acções para a
sua divulgação e apoiado os seus associados na
implementação do código. A APCOR dará continuidade ao trabalho desenvolvido com o objectivo de alcançar o maior número de empresas
certificadas e, assim, contribuir para o aumento
da qualidade de todo o sector.
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ASSOCIADOS

José Amorim, Sócio-gerente da Amorim & Vidinha, Lda.

“25 anos ao serviço
da cortiça”

impostos.” “Depois o encerramento de algumas
grandes empresas também prejudicaram as
mais pequenas, pois era para elas que vendíamos. A última década foi muito complicada
para o sector e para além das grandes também
muitas micro e pequenas empresas fecharam”,
conta José Amorim. Mesmo assim, “a nossa empresa, desde sempre, tenta trabalhar com boas
cortiças, de modo a garantir uma melhor qualidade no produto final”, refere.

Santa Maria de Lamas precisa
de uma zona industrial

Amorim & Vidinha vende 600
milhões de rolhas/ano
José Amorim e Francisco
Vidinha , sócios da empresa

C

ompletou 25 anos de existência a 01 de Julho de 2013, e muito embora as dificuldades
sentidas ao longo dos tempos, a Amorim & Vidinha Lda. continua o seu trabalho em prol das
rolhas de cortiça natural – produto que fabrica
desde sempre.
Nasceu pelas mãos de José Fernando Amorim
Henrique e Francisco da Silva Vidinha, uma sociedade entre cunhados, mas já trabalhavam
na indústria há mais tempo, com empresas em
nome individual. Hoje são sócio-gerente, José
Amorim, e sócio, Francisco Vidinha.
Nos tempos áureos do sector chegaram a ter
15 trabalhadores, mas hoje a empresa fica-se
pelos três, excluindo a gerência. É uma empresa de cariz familiar, sendo que os funcionários

são também parte da família de ambos os sócios. “Toda a nossa vida e toda a nossa família se
dedicou ao negócio, sempre lutamos e trabalhamos para cumprir os nossos compromissos.
Somos uma empresa séria que respeita a cortiça, os nossos fornecedores e os nossos clientes”,
afirma José Amorim.
A produção de rolhas de cortiça natural em cru
são o negócio da empresa que depois exporta
para Espanha e Portugal, para outras empresas
que finalizam o produto e o vendem ao cliente
final. Tudo somado vendem cerca de 600 milhões de rolhas/ano. Uma média anual que em
tempos foi superior.
“Os tempos não estão fáceis”, desabafa o empresário. E reclama: “as empresas pagam muitos

A localização da Amorim & Vidinha, Lda. sempre foi no actual espaço, em Santa Maria de
Lamas, onde se foram ajustando à medida que
a empresa crescia. Mas “gostava de ter uma
empresa maior e com mais espaço”, anseia o
empresário. E sugere: “a nossa freguesia precisa
de uma zona industrial, como têm outras freguesias do concelho, para que as empresas da
terra, que não querem sair de Lamas, possam
encontrar um sítio melhor para laborar”. “Quando se pensou no parque empresarial da cortiça
eu logo me mostrei interessado, mas até agora
nada avançou …”, lamenta.
Ainda assim, a empresa cumpre todos os requisitos da qualidade do sector, sendo certificada
pelo Código Internacional das Práticas Rolheiras e respectivo Systecode desde o início da
sua implementação, ou seja, 2001. “Esta certificação permite-nos uma maior credibilidade na
venda do nosso produto, melhoramos alguns
aspectos sugeridos pelo código, já que muitas
coisas também já faziam parte dos nossos procedimentos”, explicou, José Amorim. Reconhece que o sistema ajuda à qualidade do sector,
mas considera que “ as empresas deviam ser
avisadas com mais antecedência às alterações
do código de modo a terem tempo para se
adaptarem”. Sugere, ainda, que “este esforço da
qualidade comece logo na floresta, por exemplo se os calços têm de ser retirados, porque é
que este trabalho não é feito logo na árvore ou
no produtor.”
Ao nível do trabalho associativo, José Amorim,
regista a importância da utilização de uma
marca que identifique os vinhos vedados com
cortiça. “É importante sabermos que tipo de
vedante é utilizado na garrafa”, refere. No que
toca aos serviços prestados pela APCOR, dá
nota positiva à informação enviada e ao espaço reservado na Internet para os associados da
APCOR. “Embora não tenhamos tempo para ver
toda a informação, porque podemos ter acesso
a muita coisa, vamos lendo aquilo que mais nos
interessa”, conclui.

PROGRAMAS
Programa Principais actividades em curso

Programa
APCOR / ONS

Programa
Formação
PME

GIP APCOR
– Gabinete
de Inserção
Profissional
Promoção
Internacional
da Cortiça –
InterCork II
Cork
2013/2014

· Trabalho de análise e tradução de normas, em função do Programa de Normalização
- 2º trimestre 2013;
·P
 reparação e realização de reuniões de acompanhamento do trabalho no seio das
subcomissões da CT 16;
·P
 reparação de respostas a dar em função das actividades e solicitações dos grupos
internacionais ISO/TC 87, CEN/TC 134, CEN/TC 88 e CEN/TC 99;
· 1 4 e 15 de Maio de 2013 - Organização e realização das reuniões dos Grupos de
trabalho do âmbito da ISO TC 87, GT 10, GT 11 e GT 12 , e da reunião plenária da ISO
TC 87 - que tiveram lugar na APCOR;
· 14 de Junho de 2013 – realização, na APCOR, da reunião GT 10- ISO TC 87 para
acompanhamento dos trabalhos.
·C
 ontinuação das visitas às ED’s, para finalizar e validar a sua inscrição no programa;
· Inserção de dados das empresas no NetPME e SIIFSE;
·C
 ontinuação das intervenções de Consultoria nas empresas seleccionadas;
· E laboração dos Diagnósticos Iniciais de intervenção;
· Início das intervenções de Formação nas empresas seleccionadas.

·C
 ontacto com o público de intervenção – população local em situação de procura
de emprego e formação profissional – oriundo das freguesias: Santa Maria de Lamas
e Mozelos;
·D
 ivulgação do GIP e levantamento de necessidades de emprego junto às empresas
de cortiça e outros sectores.
·A
 provação do projecto;
·P
 reparação dos cadernos de encargo e briefings para os vários mercados;
·A
 valiação das várias plataformas para a realização do concurso público e selecção de
uma plataforma;
· L ançamento do concurso público internacional, com a publicação em Diário da
República, Jornal Oficial da União Europeia e na plataforma www.compraspt.com.
·A
 provação do projecto;
·A
 quisição de Informação;
·P
 ublicações Diário Económico;
·P
 reparação de Boletim Estatístico 2013;
·P
 reparação da Gala Anual da Cortiça 2013;
·P
 articipação CELiège.
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Próximas actividades
· Elaboração de respostas a dar em função das actividades e
solicitações dos grupos internacionais ISO/TC 87 CEN/TC 134,
CEN/TC 88 e CEN/TC 99;
· Trabalho de análise, tradução e verificação de normas, em função
do Programa de Normalização – para o 3º trimestre;
· Análise e preparação do quadro-resumo dos trabalhos a realizar
no 2º semestre de 2013, como informação complementar do
programa de trabalho já elaborado para este ano.

· Preparação do próximo pedido de reembolso;
· Continuação das visitas às ED’s, que entretanto se inscreveram,
para finalizar e validar a sua inscrição no programa;
· Continuação da inserção de dados das empresas no NetPME e SIIFSE;
· Continuação das intervenções de Consultoria nas empresas
seleccionadas;
· Continuação da elaboração dos Diagnósticos Iniciais de
intervenção;
· Continuação das intervenções de Formação nas empresas
seleccionadas.
· Continuação das acções anteriores ao nível da divulgação e
visitas às empresas;
· Encaminhamento dos utentes do GIP para as ofertas formativas
do CINCORK e outras soluções de formação;
· Encaminhamento dos utentes do GIP para as ofertas de emprego
do SE e outras.
· Período de realização do concurso público internacional:
recepção de dúvidas e envio de respostas; abertura do concurso
e respectivas propostas;
· Avaliação das propostas;
· Adjudicação dos trabalhos.
· Publicação do Boletim Estatístico 2013;
· Realização da Gala da Cortiça 2013;
· Reformulação do sitio www.apcor.pt .

Protegge lo charme
Viva melhor, com cortiça.

il sughero

si prende

Isolante térmico, acústico e anti-vibrático. Resistente à água e ao fogo. Propriedades
hipoalergénicas. Macia. Ecológica. Natural. Fácil de limpar. Estas são algumas das características
que pode encontrar na cortiça, enquanto material de construção, decoração e design.
ilsughero.org
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cose
buone.

Saiba mais em www.realcork.org.
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