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Consumidores brasileiros
preferem a cortiça
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Exportações de cortiça
aumentam

Nova Direcção
na APCOR

Segurança - uma meta
do sector

As exportações portuguesas de cortiça
registaram, em 2014, um aumento de 1,5 por
cento face a 2013, o que significou um valor
de 846 milhões de euros. De destacar que de
2009, o pior ano na última década para o sector
da cortiça, para 2014 registou-se um aumento
de 21,2 por cento nas exportações.
As rolhas de cortiça continuam a liderar as
exportações, assumindo o valor de 592,5
milhões de euros (70%).

A APCOR tem, desde o dia 27 Março, uma nova
Direcção. Presidida por João Rui Ferreira, da
empresa Waldemar Fernandes da Silva, S.A.,
que é reeleito para um segundo mandato. A
direcção traçou um plano de acção assente em
quatro pilares fundamentais, sendo: o mercado,
o montado, as empresas e o movimento
colectivo.

“A Protecção Civil e as Empresas – um caminho
comum” é um projecto em curso que visa
analisar e propor medidas para ajudar a
melhorar a segurança e a saúde nas empresas.
Num questionário realizado às empresas
do sector 100 por cento afirma que tem
implementado os serviços de segurança e
saúde no trabalho.
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APCOR com novos
órgãos sociais
É

uma enorme honra tomar posse para um novo mandato como Presidente da APCOR.

Apesar desta reeleição, sinto a mesma motivação de há três anos atrás, com uma consciência
mais clara e ainda maior daquilo que temos pela frente e do enorme desafio que vamos enfrentar.

Feiras de Vinho

Quero deixar um forte agradecimento a todos os que me acompanharam nos últimos três anos,
Local

Web-site

em particular aos que integraram a Direcção. Uma palavra especial a todos os que não renovan-

Interwine China 10 a 12 de Maio

China

www.interwine.org

do os seus mandatos, sempre estiveram ao lado da APCOR e que, de forma exemplar, ajudaram

London
Wine fair

Reino Unido www.londonwinefair.com/

Feira

Data

18 a 20 de Maio

a conduzir os destinos da nossa associação.
A todos os que trabalham na APCOR gostaria também de lhes endereçar um agradecimento

The 7th China
(Guangzhou)
04 a 06 de Junho China
International
Wine and Spirits
Exhibition

www.chinaexhibition.com

VinExpo

14 a 18 de Junho França

www.vinexpo.fr

Contamos com muitas e variadas iniciativas que fomos desenvolvendo, em particular as galas

14 a 16 de Julho Austrália

www.winetechaustralia.
com.au/

anuais e os jantares de Natal, momentos de forte adesão dos associados. No entanto, ao nível

Wine Tech

pela execução das linhas que a Direcção foi traçando. Tivemos uma APCOR activa e dinâmica,
moção Internacional da Cortiça.

Feiras de materiais de construção e decoração
Feira

Data

Tektónica Lisboa 06 a 09 de Maio

sobretudo na área da comunicação internacional através da realização do INTERCORK II – Pro-

dos eventos da APCOR, sejam eles lúdicos, culturais, técnicos e informativos, deixo desde já o
meu desejo para a necessidade de alargar a base da participação dos nossos associados.

Local

Web-site

Em termos dos últimos três anos, posso afirmar que cumprimos a maioria das metas a que nos

Portugal

www.tektonica.fil.pt

propusemos e onde o sector viveu um período de crescimento, apesar de ligeiro, mas que acre-

PCBC

24 e 25 de Junho EUA

www.pcbc.com/

CBD

08 a 11 de Julho China

http://fair.cbd-china.com/
index.php?l=en

dito ter reforçado, sobretudo em 2013 e 2014 os índices de confiança de todos os empresários.
Gostaria, ainda, de efectuar dois agradecimentos. É meu dever, com toda a gratidão, destacar o
empenho depositado pelo Senhor Henrique Veiga de Macedo, que ao longo destes três anos
conduziu de forma honrosa e exemplar os destinos da Assembleia Geral da nossa associação.

Outros Eventos

Gostaria, do mesmo modo, de agradecer a todos os que aceitaram o meu convite para integrar

Feira

Data

Local

Web-site

ExpoFlorestal

08 a 10 de Maio

Albergariaa-Velha

www.expoflorestal.com/

participação, é uma honra e privilégio tê-los a meu lado.

13 e 14 de Maio

Alfândega
do Porto

www.logitrans.ife.pt

Quem me conhece sabe que tenho uma grande paixão pela APCOR e pela Cortiça e é com esse

Logitrans
Summit

Memória Sonora Até 23 de Maio
da Cortiça

http://museudelamas.
Santa Maria blogspot.pt/2015/01/
memoria-sonora-da-corticade Lamas
16-de-janeiro.html

Ficor – Feira
Internacional da
Cortiça

28 a 31 de Maio Coruche

www.ficor.com.pt/

Feira Nacional
da Agricultura

06 a 14 de Junho Santarém

http://feiranacionalagricultura.
pt/

os novos órgãos sociais da APCOR. Quer com os novos elementos, quer com os que renovam a

espirito que parto para este novo mandato.
João Rui Ferreira
Presidente da Direcção
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Consumidores
de vinho brasileiros
preferem cortiça
A

rolha de cortiça é sinómino de vinho de qualidade para os consumidores brasileiros. Esta é a
principal conclusão de um estudo desenvolvido no Brasil pela empresa de estudos de mercado Conecta em parceria com o Ibope - Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, e que
pretendeu avaliar os hábitos dos consumidores
de vinho em São Paulo. Os inquiridos revelaram
que o método de fecho das garrafas é muito relevante para aferir a qualidade do vinho, sendo
que a rolha de cortiça aporta valor ao mesmo.
Se um vinho é fechado com rolhas de cortiça,
o consumidor tende a percebê-lo como de
maior qualidade, em comparação com vinhos
vedados com outros tipos de vedante, como o
plástico ou as cápsulas de rosca (screw cap).
Segundo o mesmo estudo, o consumidor de
vinho está disposto a pagar entre R$ 13,00 e R$
15,00 (4 a 5 Euros) a mais por um vinho cujo vedante seja a rolha de cortiça natural. O consumidor acredita, ainda, que a rolha ajuda a preservar
melhor o sabor do vinho.
Quando analisados os dados nas diferentes camadas sociais, esta percepção de valor tende a
aumentar. Ou seja, a classe A, por exemplo, que
consome vinhos mais requintados e bebe com
maior frequência, vê no método de vedação
com rolha de cortiça, além de mais qualidade,
muito mais charme. O barulho da rolha ao sair
da garrafa é muito mais atraente do que o acto
de abrir uma garrafa com cápsula de rosca.
Aliás, 80 por cento do total dos entrevistados
acredita que os vinhos nobres exigem a rolha
de cortiça natural.
Sustentabilidade é uma outra questão relevante
para 50 por cento dos inquiridos. Esse dado assume extrema relevância, uma vez que a população brasileira está cada vez mais sensibilizada
para as questões ambientais.
O estudo inquiriu 407 pessoas das classes A, B
e C em São Paulo, e teve como principal objectivo aferir a preferência do consumidor para os
diferentes métodos de vedação das garrafas de
vinho. Os entrevistados tinham como condição

o consumo do vinho nos três últimos meses. Do
total de inquiridos, notou-se que dois terços deles
compraram vinho nas duas semanas que antecederam à pesquisa. E dois terços também consomem vinho, em média, uma vez por semana.

Consumidores disponíveis para pagar mais
5 Euros por um vinho com cortiça
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Exportações de cortiça
crescem 1,5 por cento
A

Figura 1 - Evolução das Exportações Portuguesas de Cortiça 2001-2014
Exportações de Cortiça em Massa (Milhares de Tons.)
Exportações de Cortiça em Valor (Milhares de €.)

1000

846,0

833,1

817,0

201,2

500

836,8

600

193,1

698,3

765,6

823,7

853,8

848,5

838,0

896,0

881,7

700

903,3

800

895,9

900

100

182,0

180,7

170,0

144,8

159,4

164,7

153,8

154,8

149,6

138,5

200

134,3

300

158,8

400

14
20

20
13

12
20

11
20

0
01

09

20

20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

20

01

0

Fonte: INE

Figura 2 - Evolução das Importações Portuguesas de Cortiça 2001-2014
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s exportações portuguesas de cortiça registaram, em 2014, um aumento de 1,5 por cento
face a 2013, o que significou um valor de 846
milhões de euros, segundo os dados provisórios lançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No que toca ao volume exportado, a
tendência foi contrária, sendo que de 2013 para
2014 registou-se uma diminuição de 9,5 por
cento, o que significou uma descida de 201,2
milhares de toneladas para 181,9 milhares de
toneladas (figura1).
De destacar, ainda, que de 2009, o pior ano na
última década para o sector da cortiça, para
2014 registou-se um aumento de 21,2 por cento nas exportações portuguesas de cortiça, o
que, para o presidente da APCOR, “reflecte a
capacidade de resposta deste sector a períodos
mais adversos.” O dirigente refere, ainda, que “este
crescimento resulta do esforço das empresas na
melhoria da performance dos seus produtos, em
particular, as rolhas de cortiça e, consequentemente, o reconhecimento do mundo vinícola
por este esforço.”
O presidente da APCOR regista, ainda, que “para
dar continuidade a esta tendência de crescimento devemos olhar para três eixos fundamentais: contribuir activamente para o esforço
de ter em Portugal montados que possam produzir mais e melhor cortiça; dar continuidade ao
esforço industrial para o aumento da fiabilidade
dos nossos produtos e, ainda, e com particular
relevância, o crescimento do valor acrescentado das nossas exportações, suportado, por um
lado, na promoção internacional e, por outro,
no desenvolvimento de novas soluções.”
“É com esta ambição que olhamos para um
novo ciclo que se aproxima, certos que os empresários irão, uma vez mais, apoiar a APCOR
neste desafio”, conclui o presidente.
Ao comparar o valor das exportações de cortiça
com as exportações totais do país, regista-se que
o sector acompanhou a subida das exportações
de Portugal que tiveram um aumento de 1,9 por
cento face a 2013. De notar, ainda, que as exportações portuguesas de cortiça representam 1,8
por cento das exportações portuguesas.
Em relação às importações portuguesas de
cortiça, no ano de 2014, registou-se uma diminuição de 4,3 por cento em valor e 9 por cento
em massa, em relação ao período homólogo do

Fonte: INE

ano anterior (figura 2), atingindo valores de 127,7
milhões de euros e 71,3 milhares de toneladas
(figura 2).
Da conjugação dos dados anteriormente apresentados, resulta que o saldo da balança comer-

cial de produtos de cortiça, em 2014, cifrou-se
em 718,3 milhões de euros, o que equivale a
uma taxa de cobertura das exportações face às
importações de 662 por cento.
As rolhas de cortiça continuam a liderar as ex-
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EXPORTAÇÕES

portações portuguesas de cortiça, assumindo o
valor de 592,5 milhões de euros exportados (70
por cento), seguido da cortiça como material de
construção com 222,6 milhões de euros (26,3
por cento) (figura 3).

Relativamente aos países importadores de produtos de cortiça, a França continua a ser o principal mercado com 18,84 por cento do total exportado, equivalendo a 159,3 milhões de euros,
seguido dos EUA com 17,98 por cento e 152,1
milhões de euros (figura 5).

De realçar que a exportação de rolhas de cortiça
cresceu 3,75 por cento face a 2013, com destaque para as rolhas naturais que cresceram cerca
de 5 por cento (figura 4).

Figura 3 - Principais Produtos Exportados (Milhões €)
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Figura 4 - Evolução das Rolhas Exportadas (€)
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Figura 5 - Exportações portuguesas de cortiça por país de destino (2014)
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Caves americanas
promovem a
cortiça
A

s caves de vinho americanas Bogle Vineyards, Francis Ford Coppola Winery, Grgich Hills
Estate, Jordan Vineyard & Winery e Rutherford Ranch Winery uniram-se à campanha de
promoção da cortiça nos EUA, o 100% Cork
(www.100percentcork.org), para promover, junto dos meios de comunicação, os benefícios da
rolha de cortiça e do valor que ela acrescenta
ao vinho.
“Nós usamos cortiça porque é melhor para
os nossos vinhos e está na linha com o nosso
compromisso com a sustentabilidade” referiram
as várias caves, num testemunho concertado.
“Também reconhecemos e damos valor ao facto do consumidor associar a cortiça a vinhos de
qualidade. Esta é mais uma razão para usarmos
o vedante e temos orgulho em fazer parte desta campanha de promoção”, afirmaram as várias
caves.
Para o director executivo do Cork Quality Council, entidade congénere da APCOR naquele país,
Peter Weber, “promover a utilização da cortiça é

tirar partido de um trunfo de marketing ainda
por explorar, uma vez que muitas destas caves
usam a cortiça mas não conseguem chamar a
atenção para este facto”.
“Os produtores de vinho dizem claramente
aos consumidores quando produzem vinho
de uma região ou vinho orgânico. Por isso, faz
todo o sentido que as caves também queiram
alertar para o facto de utilizarem cortiça”, regista
Peter Weber. E conclui: “Temos orgulho em estar
unidos com estas caves líderes na promoção da
rolha de cortiça. Juntos, conseguiremos alertar
para os benefícios da cortiça e proporcionar um
serviço àquele consumidor que deseja adquirir
um vinho vedado com um produto verdadeiramente genuíno.”
Ben Pearson, crítico de vinho do San Francisco
Chronicle e comprador de vinho da Bottle Barn,
em Santa Rosa, diz que está “muito interessado
em ver se esta campanha tem uma influência
positiva no comportamento do consumidor. Se
tiver, irá fortalecer a decisão das caves na esco-

lha pela cortiça e alertar os seus clientes para a
sua opção.”
Registe-se que vários estudos desenvolvidos
nos EUA concluíram que o consumidor prefere
vinhos vedados com cortiça – como exemplo,
pode-se referir o estudo da Tragon, (Junho de
2014) que refere que 93 por cento dos consumidores associa a cortiça a vinhos de qualidade - e
estão dispostos a pagar mais US$1.97 por uma
garrafa de vinho vedada com rolha de cortiça
(fonte: Nielsen).
A campanha de publicidade, que decorreu durante a época festiva do final do ano, incluiu
spots em quatro rádios de San Francisco Bay,
assim como anúncios digitais para trazer tráfego
para a página do facebook da campanha (https://www.facebook.com/100PercentCork) e do
sítio www.100percentcork.org. Com mais de 100
mil fãs, a página de facebook é uma das maiores
redes sociais da indústria vinícola americana e o
lugar onde muitos consumidores de vinho procuram mais informação sobre a cortiça.

APCOR lança nova versão da
Brochura Ambiente
A

nova versão da Brochura Ambiente já se encontra disponível em formato digital em http://
www.apcor.pt/artigo/apcor-lanca-brochura-ambiente.htm. Neste suporte poderá encontrar informação actualizada sobre a importância
do montado e da cortiça para o ambiente. A
retenção do CO2, a diversidade de fauna e flora,
a regulação hidrológica e a conservação do solo
são alguns dos temas abordados. A brochura
encontra-se disponível nos idiomas Português,
Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Chinês. Para
além desta brochura, a APCOR lançou, ainda,
um mostruário com rolhas de cortiça e um
dropstop com uma pen-drive e que contém informação sobre a cortiça.

ASSOCIAÇÃO
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APCOR
com nova
Direcção
Elementos dos novos órgãos sociais da APCOR

A

APCOR tem, desde o dia 27 Março, uma
nova Direcção, presidida por João Rui Ferreira,
da empresa Waldemar Fernandes da Silva, S.A.,
que é reeleito para um segundo mandato. A
lista eleita para os órgãos sociais para o triénio
2015-2017 apresenta a seguinte constituição:
Assembleia Geral
Presidente Amorim & Irmãos, S.A., representada por
José Manuel Ferreira Rios
Vice-Presidente Reginacork, Industria e Transformação de Cortiças S.A., representada por Carlos Manuel
Garcia Ascenço
Secretário M. A. Silva Cortiças, Lda., representada por
José Duarte Tavares da Silva
Direcção
Presidente Waldemar Fernandes da Silva, S.A., representada por João Rui Ferreira
Vice-Presidente Jorge Pinto de Sá, Lda., representada por Jorge Mendes Pinto de Sá
Vice-Presidente Amorim Isolamentos, S.A., representada por Carlos Manuel Oliveira e Silva
Vice-Presidente António Almeida, Cortiças, S.A., representada por José Carlos Faria
Vice-Presidente SOCORI, S.A., representada por João
Henrique de Oliveira Brito

AGENDA ASSOCIATIVA

Vice-Presidente A. Ferreira Pedro & Irmão, Lda., representada por Pedro António Borges Ferreira
Tesoureiro Sá & Irmão, S.A., representada por Manuel
Sá Azevedo
Suplente Manuel Domingos Apura e Filhos, Lda., representada por António Gonçalves Apura
Suplente Lafitte Cork Portugal S.A., representada por
José Manuel Nunes Pinto
Conselho Fiscal
Presidente Granorte, Revestimentos Cortiça, Lda., representada por Eduardo Sousa
Vice-Presidente António Norton Amorim de Melo,
Lda., representada por Isabel Coelho Melo
Vice-Presidente Bernardino & Ferreira, S.A., representada por Pedro José Pinto Machado
Suplente 3DC-Itelligent Nature, Lda., representada
por Sara Matos Nunes
Suplente Corticeira Ataíde, Lda., representada por
Tiago Alexandre Ataíde Pereira

Na tomada de posse, João Rui Ferreira, referiu:
“sinto a mesma motivação de há três anos, com
uma consciência mais clara e ainda maior daquilo que temos pela frente e dos desafios que
teremos de enfrentar.”

A APCOR esteve em …

Vale de Cambra, no
Dia Internacional das
Florestas

Lisboa, Conferência
“TTIP: diálogo entre
parceiros”

Assunção Cristas, Ministra da Agricultura e
do Mar, escolheu Vale de Cambra como o
local das comemorações nacionais do Dia
Internacional das Florestas, no passado sábado, 21 de Março. A reflorestação de mais
de 2,5 hectares e meio de terrenos baldios
em Paraduça (Arões) foi a acção que se destacou neste dia. A representante máxima do
Ministério da Agricultura deu assim o exemplo, em pleno Dia da Árvore, juntando-se
aos mais de mil participantes que plantaram
árvores. A APCOR também se juntou a este
evento, com a presença do Director geral,
Joaquim Lima.

A APCOR esteve presente na Conferência:
“TTIP: diálogo entre parceiros”, que teve
lugar no dia 26 e 27 de Março, no Centro
Cultural de Belém, Lisboa. O objectivo deste
encontro foi promover o diálogo relativamente à Parceria Transatlântica de Comércio
e Investimento (TTIP) entre stakeholders e
representantes da Comissão Europeia, do
Parlamento Europeu e do Governo de Portugal. A representação da associação esteve
a cargo do Director Geral, Joaquim Lima, na
mesa redonda referente às indústrias agro-alimentares e agricultura.

Relativamente ao plano de acção da APCOR para
os próximos três anos, João Rui Ferreira identificou
quatro pilares fundamentais, sendo: o mercado, o
montado, as empresas e o movimento colectivo.
Relativamente ao primeiro pilar refere que “iremos
certamente dar continuidade ao extraordinário
trabalho de comunicação que tem vindo a ser
feito, capitalizando e reforçando a preferência dos
consumidores em diferentes regiões do mundo e
nos diferentes mercados, sejam eles o mundo vinícola, a área da construção e decoração, o design,
entre outros”.
A atenção a dar ao nível florestal vai assumir grande destaque, sendo referido por João Rui Ferreira
que “de forma a responder às expectativas de crescimento, continuaremos a lutar por ter em Portugal e em todo o mundo suberícola mais e melhor
cortiça, um montado mais produtivo, bem como
potenciar a investigação e transferência de conhecimento”. Reconhece, ainda, que “este esforço
deverá ser potenciado através da rede associativa, nomeadamente a interprofissional da cortiça
a Filcork e, também, o cluster de competitividade,
a Associação para a Competitividade das Indústrias da Fileira Floresta”.
Ao nível do terceiro pilar, as empresas, foi reconhecido o papel fundamental do produto rolha de
cortiça. João Rui Ferreira refere que “em particular
no subsector das rolhas de cortiça, que representam cerca de 70 por cento das nossas exportações
e que envolve a maioria das nossas empresas, nomeadamente as de menor dimensão, o esforço
em curso e a ser continuado, deve manter o foco
na performance e fiabilidade do produto, dando
resposta à liderança mundial inequívoca que as
rolhas de cortiça mantêm”. Ainda sobre este pilar
diz que “em paralelo, há que continuar a inovar ao
nível dos materiais de construção e decoração e
uma procura de novas aplicações de maior valor
acrescentado aumentando assim a valorização do
nosso mix de produtos e por consequência o VAB
do nosso sector”.
Por último, e ao nível do movimento colectivo, o
presidente reeleito reconhece a grande atenção
que o movimento associativo deve merecer. Assume dar atenção para “definir claramente as prioridades de actuação da APCOR, em estreita ligação
com o Centro Tecnológico da Cortiça e o Centro
de Formação Profissional da Indústria da Cortiça,
no sentido de servir as empresas deste sector”.
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InterCork continua a
comunicar a cortiça no mundo

As acções de comunicação no âmbito do projecto InterCork II continuam em plena execução e vão
estender-se até Junho de 2015. Neste espaço dá-se conta de algumas das actividades já realizadas e
acções a executar.

Espanha
Preserva lo Bueno relançado
O relançamento do sítio www.preservalobueno.com
e das redes sociais em Espanha é já uma realidade. Para além disto, o projecto irá contar com
um conjunto de acções ao nível das relações
públicas, com participação em feiras como a
Enomaq ou Finavin, um trabalho intensivo com
os media através do envio de comunicados
de imprensa, um conjunto de encontros com
chef’s e sommeliers espanhóis e a produção de
um conjunto de suportes na língua espanhola.

Entrada do Hotel Marriot decorada com
cortiça
Na inauguração do Hotel Marriot, em Guangdong, na China, o hall de entrada estava decorado com um mural com rolhas de cortiça.

China
Educação ao consumidor e trade
No seguimento da promoção da cortiça junto
do consumidor, efectuada em 2014, foi levada
a cabo uma nova actividade promocional no
Sam’s Club, em Xangai. A actividade decorreu
nos dias 29 a 31 de Janeiro e contou com um
stand onde foi distribuída informação sobre
a cortiça. Durante os três dias da iniciativa foi
possível contactar com 800 pessoas. Em Março, foi promovida uma acção no hipermercado
Carrefour, em Chengdu, dirigida ao consumidor.
Através de um mini stand foi possível contactar com mais de 200 pessoas que participaram
num jogo interactivo para ficar a saber mais sobre a cortiça.
No mesmo mês, a cortiça esteve presente na
92nd China Food & Drinks Fair 2015, no Century
City New International Convention & Exhibition
Center (CCNICEC), em Chengdu. Mais de 500
profissionais visitaram o stand da cortiça e foram encorajados a seguir a informação deste
produto nas redes sociais chinesas. Foram, ainda, distribuídos materiais promocionais durante
o evento.

França
Cortiça foi tema de seminários
Em França foram desenvolvidas duas sessões
técnicas sobre a cortiça, em Bordéus, a 20 de
Fevereiro, e em Var, no dia 19 de Março. A primeira sessão foi direccionada a um grupo de
estudantes do curso de sommelier, sendo que a
segunda sessão contou com os participantes da
assembleia geral da Federação de Produtores
Vinícolas de Var. O objectivo destas actividades
foi dar a conhecer aos participantes as vantagens do uso da rolha de cortiça como vedante
para o vinho.

Alemanha
Embaixadora da cortiça forma personalidades do vinho
Romana Echensperger, reconhecida sommelier
e embaixadora da cortiça na Alemanha, foi a
protagonista de dois seminários (19 Janeiro e
23 Fevereiro), onde efectuou uma apresentação
sobre a cortiça e suas propriedades. Estas actividades foram desenvolvidas no International
Wine Institute e na Associação Vinissima, a um

público composto sobretudo por sommeliers,
jornalistas e líderes de opinião da área vinícola.
Cortiça na Prowein
A cortiça assegurou presença na maior feira de
vinho da Alemanha, a Prowein, que decorreu
de 15 a 17 de Março, em Dusseldorf. Romana
Echensperger conduziu dois seminários sobre wine faults (defeitos no vinho) que contou
com mais de 50 pessoas – media, produtores
de vinho e líderes de opinião. Paralelamente,
decorreu uma sessão fotográfica denominada
“Naturalmente Cortiça” e que pretendeu colocar os visitantes dentro de uma garrafa vedada
com rolha de cortiça. Foram recolhidas mais de
450 fotografias que estão disponíveis nas redes
sociais da campanha, neste país.

INTERCORK
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Itália
Cortiça no CNBC
O canal italiano CNBC Classic emitiu uma peça
com a duração de 5mn sobre a importância da
cortiça. A peça, incluída no programa ‘Sapori E
Profumi – Expo’, está disponível para download,
através do endereço http://we.tl/ggyOtXisk6 .
São cinco minutos inteiramente dedicados à
cortiça, às suas características, com uma visão
geral da história e do processo de produção,
apresentando argumentos da importância da
cortiça no vinho.
Cortiça na Vinitaly
Em parceria com Le Donne Del Vino – uma
associação de mulheres que são gerentes ou
proprietárias de grandes marcas italianas de

vinho -, a cortiça esteve presente na Vinitaly,
que decorreu de 22 a 25 de Março, em Verona.
A feira contou com 150 mil visitantes e 2.600
jornalistas de todo o mundo. A cortiça marcou
presença no stand da associação e entrou em
contacto directo com os cerca de 400 produtores presentes no evento, através da distribuição de material informativo e, em particular,
com os 300 associados da La Donne Del Vino.
A cortiça marcou ainda presença num workshop
denominado “Aromas femininos – uma jornada
aos sentidos ancestrais” com uma apresentação
sobre a cortiça e as rolhas de cortiça e a sua
importância para a preservação do vinho. O
evento recebeu mais de 70 participantes, entre
jornalistas, produtores e especialistas.

Durante a Feira foram, ainda, recolhidos alguns
testemunhos em formato de vídeo e que estão
disponíveis em https://www.youtube.com/
watch?v=5oezWVgKeIo; e https://www.youtube.com/watch?v=ODIQg44dBMo

EUA
Um “like” por um sobreiro
Pelo segundo ano consecutivo, a campanha
100% Cork apela a um “gosto”, uma “partilha” ou
um “seguidor” pela plantação de um sobreiro. A
iniciativa que irá decorrer até ao dia 22 de Abril,
o Dia da Terra, tem como objectivo aumentar os
seus fãs e seguidores nas várias redes e contribuir para o aumento do montado. As árvores serão plantadas na região de Melgaço, no âmbito
do projecto Green Cork, da Quercus.

Associados apoiam APCOR no InterCork II
A

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

Empresas Financiadoras - InterCork II
ROLHAS

J.A. Rolhas e Cápsulas, Lda

Valdemar Sá, Cortiças, Lda

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

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

Empresas Financiadoras - InterCork II
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

J.C. Ribeiro, S.A.
PORTUGAL

Jorge Pinto de Sá, Lda

USA

A. Ferreira Pedro & Irmão

Lafitte Cork Portugal, Lda.

Amorim Cork America, Inc

PORTUGAL

Adriano José Carapinha Ginó & Filhos, Lda

Lima Vanzeller & Leal, Lda.

Amorim Cork Composites, S.A.

Américo Lima - Cortiças, Lda

M.A. Silva - Cortiças, Lda

Cork Supply USA, Inc

Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda

Ganau America, Inc

Amorim Revestimentos, S.A.

Amorim & Irmãos S.A.

Granorte - Revestimento de Cortiça, Lda

António A. Fonseca & Filhos, Lda

Moisés Lima, Ásia, Lda

Laffite Cork & Capsule Inc

Sedacor, Lda

António Almeida, Cortiças, S.A.

Novacortiça, S.A.

M.A. Silva Corks USA, LLC

Armando Coelho da Rocha - Indústria de
Cortiças, Lda

Piedade, S.A.

Bernardino & Ferreira, S.A.

Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.

Cork Supply Portugal, S.A.

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

Corksribas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A.

RLIC - Comércio e Indústria de Cortiça, Lda

Cortiças Gaio, Lda

Rufino & Guerreiro S.A.

Corticeira Piloto & Filhos, Lda

Sá & Irmão, S.A.

ITÁLIA

Dimas & Silva, Lda

Sercor, S.A.

Federlegno Arredo

ALEMANHA

Elcor - Empresa Corticeira, Lda

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

Gonçalves & Douradinha, Lda

Soprecor, S.A.

ALEMANHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.
(associação alemã)

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda

Unicor II - Produtos de Cortiça, Lda

Henri & Filhos, S.A.

Unidade Industrial de Cortiça, Lda

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.
(associação alemã)

Reginacork, S.A.

Portocork America, Inc
Scott Laboratories, Inc
FRANÇA
Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège

USA
Amorim Flooring North America
Schier - Gesco Limited Partnership
Torlys Inc.
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Recortes de Imprensa

A cortiça já está presente na iniciativa “Namorar Portugal”. São
vários os acessórios feitos em cortiça com as mensagens dos
“lenços dos namorados” típicos da região de Vila Verde. A ideia
partiu da Artecouro e foram apresentados no mês do romance, em Fevereiro. São sobretudo chapéus, bonés, carteiras e
cintos, feitos com bordados à máquina e à mão, para mulher.
E para homem, com gravuras a laser sem cor, há carteiras, cintos, entre outros. Os produtos são personalizáveis, mediante
encomendas. Os valores vão dos oito euros aos 55, em peças
bordadas à mão.

In, http://www.namorarportugal.pt/noticias/noticia/id/1125/idioma/pt

Foram plantados 2700 sobreiros na Serra da Peneda, em Melgaço, e cujo objectivo é ajudar a
prevenir futuros incêndios florestais, numa área já dizimada pelos fogos.
A acção foi promovida pela autarquia local, em parceria com a junta de freguesia, e insere no
projecto “Floresta Comum”, desenvolvido pela Quercus. A campanha 100% Cork, desenvolvida no
EUA, apoiou a iniciativa com 500 sobreiros.

In, Diário do Minho, 24 de Janeiro de 2015

In, Jornal de Negócios, 30 de Janeiro de 2015

A Lusocolchão, líder um Portugal na produção
de colchões, lançou uma inovação mundial:
uma linha em cortiça, em parceria com a Sedacor, associada da APCOR. “A dormir também se protege a natureza” é o lema escolhido
para este projecto, em que se associam duas
empresas para construir um colchão com a
incorporação de materiais sustentáveis em
cortiça, sem perder o conforto.
In, Exame, 01 de Fevereiro de 2015

Hydrocork é o novo piso lançado pela Corticeira Amorim, e que tem menos de um centímetro de espessura e é resistente à água.
O piso mantém as propriedades da cortiça,
como a flexibilidade, a compressibilidade e
o isolamento acústico, mas apenas com seis
milímetros.

A Generation Awake, da Comissão Europeia, distinguiu a Pelcor como um dos melhores exemplos de economia circular, ou
seja, tudo o que se produz volta outra vez
para o consumidor com o mínimo de desperdício. Na empresa todos os desperdícios
são usados para a produção de produtos
com cortiça.

In, jornal I, 03 de Fevereiro de 2015

MEDIA

Corkinho é a marca de mobiliário lançado pelo designer Cédric Etienne
e que é feita a partir da reciclagem de sobras de cortiça 100% natural.
De traços minimalistas e personalidade moderna, a linha inclui mesas,
cadeiras, bancos e objectos funcionais como candelabros e porta-retratos.
In, House Trends, 01 de Março de 2015

NOTÍCIAS APCOR .11

A IKEA, em parceria com a famosa designer de interiores Ilse Crawford,
criou uma nova colecção denominada Sinnerling e que tem como
matéria-prima base, a cortiça. A madeira, a cerâmica e o vidro são
os outros materiais que incorporam esta colecção e que permitiram
construir bancos, mesas, candeeiros e outros adereços. A colecção estará disponível nas lojas brevemente.
In, www.planete-deco.fr/2015/02/05/une-nouvelle-collectionexclusive-ikea

Lisboa tem a circular pelas suas ruas um eléctrico revestido a cortiça.
Com partida da Praça da Figueira e passagem por locais como a Sé de
Lisboa, o largo das Portas do Sol e a Graça, a rota turística Castle Tramcar
Tour foi embelezada com dois veículos onde a cortiça assume a imagem de marca. O bilhete custa 10€ e é valido por 24 horas. O projecto
ElectricCork tem como objectivo associar o típico eléctrico português
ao produto nobre e também português que é a cortiça. A cortiça foi
fornecida pela Sofalca e será aplicada tanto no interior, proporcionando maior conforto térmico e acústico, como no exterior. No interior
será possível encontrar também bancos revestidos a cortiça e, ainda,
cortinas que foram fornecidas pela Pelcor. A concepção artística do
eléctrico é de Nuno Vaza. De registar que uma réplica deste eléctrico esteve patente no Iberian Suite: Arts Remix Across Continents, um
evento que decorreu em Washington, EUA, e que visou dar a conhecer as culturas lusófonas e hispânicas.
In, Diário de Notícias, 24 de Março de 2015

A NuSpa by Granorte (empresa associada da APCOR), um conjunto de
loiças de casa de banho construídas em cortiça venceu o prémio iF Design Award 2015 na categoria “casa de banho”. A lista vencedora destes
prémios integra, ainda, mais cinco criações portuguesas.
In, http://www.briefing.pt/criatividade/32209-ha-seis-portuguesespremiados-nos-if-design-award.html, 02 de Fevereiro de 2015
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Cortiça e
U. Porto
partilham
conhecimento
A

APCOR e a Universidade do Porto (U.Porto)
promoveram uma segunda sessão A2B (Academia to Business), no âmbito da iniciativa
“Roadshow Universidade/Indústria da Cortiça”,
e que teve lugar no dia 06 de Março, na Faculdade de Engenharia.
A sessão A2B da APCOR @ U.Porto é um encontro
que visa colocar em contacto os investigadores e
os empresários e técnicos da indústria da cortiça
- de modo a potenciar o conhecimento de projectos diversos que poderão ser do interesse para
o sector das rolhas, mas também dos materiais
de construção e decoração.
Esta sessão foi dedicada exclusivamente às competências e projectos na área da engenharia
química da Faculdade de Engenharia da Uni-

Representantes do sector em visita à
ETAR da FEUP

versidade do Porto (FEUP) e contou com um
programa que incluiu apresentações de vários
departamentos e unidades, como Departamento de Engenharia Química da FEUP; Laboratório de
Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia
e Energia (LEPABE); Laboratório de Processos de Separação e Reacção/ Laboratório de Catálise e Materiais (LSRE/LCM); e Associação Rede Competência
em Polímeros (ARCP). Os participantes puderam,
ainda, visitar a ETAR da FEUP e a ARCP, no UPTEC –
Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto.
De registar que esta é a terceira iniciativa realizada pela APCOR e que visa a aproximação da indústria à universidade, sendo que a primeira decorreu na Universidade de Aveiro e contou com
mais de 50 empresários do sector e a segunda

Pedro Borges, Vice Presidente, faz a apresentação
do sector

teve lugar na mesma na FEUP, mas contou com
uma abordagem às várias faculdades da U.Porto,
como: FEUP, Faculdade de Arquitectura, Faculdade de Economia, e Faculdade de Ciências, com
um número similar de participações.
Os associados da APCOR podem aceder às
apresentações na sua área reservada em: http://
www.apcor.pt/extranet/documentacao/detalhe.
php?id=225.

NOTÍCIAS

Fotografias de montado
de Jorge Sarmento no
Social Documentary
Network
A

reconhecida plataforma on-line SDN- Social Documentary Network convidou o fotógrafo Jorge Sarmento, para expor no sítio da internet, as suas fotografias
intituladas de “Extracção da cortiça no norte Alentejano (Portugal)”. Este trabalho foi realizado a pedido da
APCOR durante o período de extracção da cortiça, no
Verão de 2014.
Registe-se que o fotógrafo recolheu cerca de 100 fotografias que passaram a fazer parte do banco de imagens da APCOR.
O trabalho encontra-se disponível no endereço
http://socialdocumentary.net/exhibit/Jorge_Sarmento/3037). Complementarmente, o fotógrafo foi convidado pelo Ministério da Cultura do Iraque (Bagdad)
para fazer parte de uma exposição, através da cedência de quatro fotografias deste trabalho de extracção
da cortiça, que vai decorrer ainda este ano.
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Cortiça foi rainha no stand
de Portugal na Fitur
A

cortiça foi o elemento principal do stand do
Turismo de Portugal, na Fitur, em Espanha, e que
decorreu de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro.
O stand de Portugal na feira de turismo de
Madrid ocupou 751m2 – foi o maior stand da
Europa -, e pretendeu cativar os visitantes e os
media com aquela que é a matéria-prima nacional por excelência, a cortiça. Por um lado, o
casal real - Felipe VI e Letizia – foi presenteado
com um retrato composto por 30 mil rolhas de
cortiça. O quadro, assinado pelo artista norte-americano Scott Gundersen, traça os rostos
dos reis em cortiça, demorou mais de 300 horas a construir e tem uma dimensão de 2,30m
de altura por 3,20m de largura, e com 230kgs.
“É uma prenda a todo o povo espanhol”, resumiu o Turismo de Portugal, salientando que se
pretende assinalar a coroação de Felipe e relembrar que as terras lusas são as maiores produtoras mundiais de cortiça. Além disso, é um
produto nacional que também traz à memória
os “nossos vinhos, a natureza, a sustentabilidade, a nossa indústria”.

Para além desta iniciativa, a cortiça esteve
presente em várias peças de designers lusos
e imagens de “Um vestido para Lady Gaga”,
da criação de Teresa Martins, feito em cortiça
folheada a ouro e prata.
A cortiça foi, ainda, rainha na “Cork Experience”, uma instalação com 30 chapéus abertos
sobre parte do stand e que aludiram à “iniciativa Umbrella Sky Project, que levou a Águeda
mais de três mil guarda-chuva, durante o Festival AgitÁueda.

© Turismo de Portugal

Jorge Sarmento recolheu mais de 100 fotografias
para a APCOR

“Memória Sonora
da Cortiça” - uma
homenagem ao
sector
A

iniciativa “Memória Sonora da Cortiça” - de
Luís Gomes da Costa, coordenador da associação Binaural/Nodar -, é uma homenagem à
indústria da cortiça e aos seus colaboradores,
com principal enfoque na região de Santa Maria
da Feira. O trabalho ganhou corpo através de
uma exposição, que esteve patente na Casa da
Cultura de Lourosa e que agora está aberta ao
público no Museu de Santa Maria de Lamas até 23 de Maio - e, mais recente, foi transposta
para um livro e um cd.
O projecto partiu de um trabalho de campo
multidisciplinar, assente na análise de documentos históricos, registos sonoros em fábricas de cortiça mapeados juntamente com a
comunidade escolar do concelho e entrevistas
a actores relevantes do sector, como actuais e
antigos operários, empreendedores, dirigentes

associativos e gestores museológicos. A exposição assumiu um formato de instalação sonora
multicanal e o livro visa mostrar aquilo que está
a ser veiculado na exposição, assim como descrever as várias etapas inerentes ao desenvolvimento do projecto.
Numa fase de enquadramento da iniciativa, o
autor refere a importância da cortiça para o município de Santa Maria da Feira e destaca que
“nas várias freguesias do município existe uma
magnífica quanto improvável história industrial: a indústria da cortiça. Um território rural
transformou-se em pouco mais de meio século
no epicentro mundial de produção de rolhas e
outros derivados da cortiça, criando um ecossistema de centenas de empresa que perdura
hoje em dia com pujança crescente.” E porquê
na Feira pergunta o autor. “A indústria da cortiça
tem em finais do século XIX uma expressão reduzida no norte de Portugal, estando associada
quase exclusivamente à comercialização do vinho do porto, existindo pequenas unidades na
zona ribeirinha do Porto e de Gaia, na mesma
zona onde se situavam as caves de produção
do vinho … as cheias do rio Douro inundavam
frequentemente estas pequenas unidades de
produção rolheira, sendo que o facto de muitos

dos operários serem originários do concelho de
Santa Maria da Feira, levou a indústria a afastar-se algumas dezenas de quilómetros para sul,
para as várias localidades do concelho da Feira.”
De registar que a APCOR colaborou com a execução deste projecto, quer através da cedência
de imagens do seu espólio, quer com entrevistas e estabelecimento de pontes com outras
entidades e empresas do sector. A autarquia da
Feira assumiu a co-produção do projecto em
parceria com a Orquestra e Banda Sinfónica de
Jovens. Foram muitas as empresas de cortiça,
juntamente com o Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça, que apoiaram a
iniciativa. O livro está disponível para consulta
na biblioteca da APCOR.
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PROJECTOS

Formação PME
encerra com
nota positiva
O

Programa Formação PME, que contou com
a participação de 34 empresas, associadas da
APCOR, está a finalizar mais uma edição.
O projecto, que se baseia numa metodologia
“formação-acção”, pretende contribuir para o
reforço de competências dos recursos humanos e para a melhoria dos processos de gestão
das micro, pequenas e médias empresas. A intervenção oferece uma solução à medida das
necessidades das empresas, e com apoio ao
nível da consultoria e formação: cruciais para a
resolução de problemas e detecção de novas
oportunidades, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos negócios.
Para avaliar a execução do projecto, a APCOR
pediu às empresas participantes para destacar
os pontos relevantes da adesão ao Formação
PME. As principais ideias são: a importância de
programas como este permite, às pequenas e
médias empresas, usufruir sem custos, de apoios
fundamentais para a competitividade das empresas; a satisfação dos diagnósticos e planos
de medidas elaborados e que fundamentam
decisões de natureza estratégica; a partilha de
experiências com outros empresários do sector
da cortiça que permitiu um alargar de horizontes; a adequação da formação às necessidades
laborais das empresas por sector e público-alvo;
a aprendizagem e reciclagem de conhecimentos
em várias áreas cruciais para o desenvolvimento
das PME´s como sejam os Recursos Humanos,
a área Económico-Financeira, da Gestão da Produção, Gestão Estratégica em PME’s, da vertente
Comercial, entre outras; e o aumento das qualificações dos recursos humanos.

Segundo o presidente da APCOR, João Rui Ferreira, “a realização do programa Formação PME
junto das nossas empresas, nomeadamente as
de menor dimensão, tem-se revelado de extrema importância no esforço de inovação e
qualificação sectorial em curso” e refere, ainda,
“torna-se fundamental dar continuidade a este
projecto.” “O esforço de modernização e inovação organizacional, os investimentos tecnológicos, a intensificação de novos sistemas de
informação, entre outras áreas de aposta da indústria da cortiça, são alguns dos exemplos que
nos fazem apostar no esforço de qualificação
das nossas empresas e dos nossos trabalhadores, daí o papel fundamental do Programa Formação PME”, conclui.
Para a coordenadora do programa, Paula Silvestre, “o objectivo do Formação PME é identificar
e resolver as vulnerabilidades de cada PME com
o envolvimento activo de gestores e colaboradores, numa perspectiva de formação-acção
em contexto laboral que desenvolva compe-

tências para “saber fazer” e, por isso, se traduza
em resultados concretos.” E continua: “ao longo
do Quadro de Referência Estratégico Nacional
2008-2015, este programa contou com o apoio
do Programa Operacional Potencial Humano
(POPH) no desenvolvimento das suas 6ª e 7ª
edição, nas quais participaram 4.947 PME do
território nacional.”
E conclui: “as orientações estratégicas inscritas
no Portugal 2020, nomeadamente no PO da
Competitividade e Internacionalização, determinam a promoção de iniciativas indutoras de
mudanças estruturais na economia através da
aposta em práticas empresariais de reforço da
capacidade produtiva, de inovação e de ênfase
na internacionalização; a formação-acção é um
claro veículo de operacionalização desta directriz, nas dimensões Empresário e Empresa, pela
sua orientação para a melhoria da produtividade, da inovação e da competitividade das empresas. Urge a operacionalização desta tipologia
de medidas.”
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Exportações
portuguesas de vinho
crescem
A

Cincork está
de parabéns
O

Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) completou 30 anos, no
passado dia 25 de Março. Para assinalar a data,
o centro promoveu uma cerimónia que reuniu
todas as entidades que estiveram na sua génese
e que, ao longo dos tempos, têm acompanhado e trabalhado para fazer crescer a formação
no sector da cortiça. A sessão foi marcada pela
presença do secretário de Estado do Emprego,
Octávio Oliveira, do presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa,
do presidente do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP),
Jorge Gaspar, do presidente da APCOR, João Rui
Ferreira, bem como inúmeros empresários do
sector, autarcas locais, entre outras entidades e
convidados.
O Cincork nasceu de um acordo protocolar entre o IEFP e a APCOR e representou um passo
fundamental para dar resposta às necessidades
sentidas pelo sector. Este centro assume, pois, a
missão de garantir à indústria da cortiça a oferta
de formação profissional qualificada, dirigida à
universalidade dos seus trabalhadores, tendo
evidenciado ao longo destes 30 anos um trabalho de destaque. Neste período, o Cincork formou 36 mil pessoas, tendo atingido, em 2014,
um nível de 70 por cento de empregabilidade
dos seus formandos, no âmbito da modalidade
de aprendizagem.

s exportações portuguesas de vinho aumentaram, alcançando um volume de vendas de 728,7 milhões de euros. Em 2014, o
vinho português foi exportado por um valor
médio de 2,55 euros por litro, o que significa
mais 7,3 por cento que no ano anterior.
Mais vinho engarrafado e menos vinho a
granel contribuíram para o bom desempenho das exportações do sector, que tiveram
os mercados fora da Europa como principais
clientes.
De acordo com o Instituto da Vinha e do
Vinho (IVV), a exportação de vinho engarrafado aumentou 4,1 por cento o que se traduziu em mais 11,9 milhões de garrafas 0,75
litro que trouxeram mais 27,6 milhões de euros para as empresas portuguesas. No final,
os vinhos engarrafados foram 306 milhões
de garrafas e 690 milhões de euros.
Frederico Falcão, presidente do IVV, vê estes
números com optimismo e realça “a importância do crescimento nos vinhos engarrafados, pois são estes que transportam a ori-

gem Portugal para os consumidores, através
dos rótulos com indicação da origem, das
regiões e das castas. Em 2014, os vinhos
chegaram a 146 destinos, em que 10 foram
novos mercados face a 2013.”
E se em 2013 foi para a Europa que mais
quantidade se exportou, em 2014 o sentido
foi oposto, com os mercados extra-comunitários a representarem 51 por cento.
Para o presidente do IVV, “o preço é um factor determinante e os dados revelam que os
vinhos de maior valor acrescentado os que
têm a indicação da origem no rótulo são
exportados para fora da Europa a um preço
mais elevado, o que leva as empresas a investir na conquista destes mercados.”
Para os anos vindouros, Frederico Falcão
expressa a “convicção de que o sector vai
continuar a crescer, apostando na oferta de
vinhos com qualidade e ao nível das aspirações dos consumidores, posicionando Portugal como país de referência na produção
de vinho.”
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PUBLICIDADE

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

APONTAMENTOS DA HISTÓRIA
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A França:
alguns pontos
em torno da
diplomacia
corticeira no
séc. XIX.
“Secagem de rolhas e de bocados de cortiça”.
José Neiva, Arquivo Junta Nacional da Cortiça.

A

França pode ser considerada o primeiro país a consumir rolhas de cortiça, devido
à dinamização do uso das garrafas de vidro
cilíndricas, durante a segunda metade do século XVII, por D. Pierre Perignon de Hautvillers.
Se inicialmente fora a região da Catalunha a
grande beneficiada economicamente com tal
invenção, mais tarde Portugal, fruto do desenvolvimento da produção de cortiça e da sua
transformação, viria a recolher alguns benefícios resultantes das suas exportações. Segundo BERNARDO (1948, pp. 28-29) para a França
tinham sido exportados, cerca de 319.300 quilos de cortiça “em prancha”, entre os anos de
1797 e 1831, não sendo feita qualquer menção em relação à exportação de rolhas, sendo,
certamente este um ponto a desenvolver.
Em 1840 chega ao Parlamento pela voz do
deputado José Estêvão o tema das exportações corticeira, tendo uma intervenção onde
é possível verificar a complexidade latente em
torno desta problemática, tentando salientar
a importância de dinamizar as negociações
com o mercado francês, salientando ainda
que, até àquela data, muito pouco havia sido
feito ao nível diplomático naquele sentido. É
contudo, apenas em 1867 que se verifica o
aparecimento da cortiça enquanto produto
abordado na sequência da discussão de um
tratado comercial entre Portugal e a França,
tratado este que havia sido realizado a 11 de
Julho de 1866. É de realçar que, com este acordo, e no que à cortiça diz respeito, havia sido

inaugurada uma nova política comercial com
a qual Portugal se viria a identificar, o protecionismo pautal. Volvidos cerca de quinze anos e
após várias discussões em torno do benefícios provenientes das relações diplomáticas
latentes com acordos como o que havia sido
alcançado em 1866, é submetida a aprovação
uma nova Proposta de Lei, a n.º54-C, com o
objetivo da sua renovação. Os números apresentados referentes sobretudo às exportações
portuguesas no período compreendido entre 1866 e 1879 apontam para uma evolução
positiva para o lado português: em 1866 as
importações estabelecidas haviam sido de
4.018.282$000 réis, sendo as exportações de
648.378.$900 réis; por seu turno em 1879, as
importações cifraram em 4.264.853$000 réis,
ao passo que as exportações quase duplicaram, gerando um valor de 1.163.456$000 réis.
Após negociações decorridas em Paris, e no
que ao setor corticeiro diz respeito, a inovação
apresentada relativamente ao tratado anterior, residiria na inclusão das rolhas de cortiça
como produto a considerar. Estas iriam ser tributadas na relação preço/dimensão, sendo a
variação do valor situada entre os 20 e os 13
francos. Era, deste modo, evidenciado um claro crescimento da venda de rolhas de cortiça
no comércio com o mercado francês. Este viria
a ter uma toada de crescimento tornando-se
no principal destino das exportações portuguesas referentes a produtos provenientes de
cortiça.
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Paulo Neves, director geral da César Neves & Irmão, Lda.

“O desafio da empresa é manter sempre
os mesmos padrões de qualidade”
A

César Neves & Irmão, Lda. é uma empresa de
cariz familiar que iniciou o seu negócio apenas
a comprar e a vender rolhas de cortiça, altura
em que a habitação do fundador – César Sousa
Neves – era também a empresa. Estávamos no
ano de 1992 e a empresa contava apenas com
três colaboradores. Um ano depois, a autarquia
anuncia a abertura da Zona Industrial de Rio
Meão e César Neves resolve candidatar-se a um
lote para fazer evoluir o negócio. Em 1996, abre
então as instalações para se lançar no processo
de produção de rolhas de cortiça natural. “Hoje
contamos com todo o processo, desde a entrada da cortiça para cozedura, até ao produto final, com excepção de marcação e acabamento
final. O processo foi crescendo por etapas, mas
hoje somos completamente autónomos”, refere
Paulo Neves, o director geral. A empresa produz
exclusivamente rolhas naturais, num montante
que ronda as 23 milhões de unidades/ano, e
conta com 19 colaboradores.
Ao nível dos mercados, a empresa começou por
dar prioridade ao mercado interno, mas esta situação foi sendo progressivamente alterada até que,
em 2008, o mercado externo suplantou o interno.
A César Neves & Irmãos, Lda. exporta, neste momento, para os EUA, Espanha, França e Áustria.
Paulo Neves considera que o “grande desafio
da empresa é manter sempre os mesmos padrões de qualidade, pois só desta forma é que
conseguimos fidelizar o cliente e continuar a
ter uma boa performance da empresa.” Sobre
a qualidade, o director geral refere que o Systecode – sistema de acreditação das empresas
mediante o Código Internacional das Práticas
Rolheiras – “foi e continua a ser uma mais-valia
para a empresa e para todo o sector.” E explica: “é
um sistema criado para o sector da cortiça, com
todas as especificidades que isso implica, e, por
isso, consegue responder de forma mais eficiente do que, por exemplo, as normas ISO que são
muito generalistas.” Paulo Neves acrescenta, ainda, que “o sistema tem sido evolutivo, o que tem
permitido às empresas uma adaptação ao longo dos tempos.” Como vantagens, o empresário
aponta: “sensibilização dos funcionários para o
produto e a forma como melhor o podemos
trabalhar, mudanças radicais nas práticas de laboração, desde a cozedura, ao armazenamento,
entre outras, e, muito importante, mudança de
mentalidades.”

César Neves & Irmão Lda produz 23 milhões de rolhas/ano

Empresa conta com 19 colaboradores

Formação PME uma mais-valia
para as pequenas empresas
Como empresa associada da APCOR, a empresa César Neves & Irmão, Lda. aderiu às últimas duas fases do programa Formação PME.
Paulo Neves refere que esta adesão tem sido
“muito benéfica” ao nível da formação. “Conseguimos ter uma formação à medida e, ainda,
o aconselhamento directo e especializado em
determinadas áreas, o que é imprescindível
para a empresa.” Paralelamente, o empresário
aponta, ainda, dois serviços que considera fundamentais: “o apoio jurídico e o licenciamento
industrial, com o envio regular de informação
importante; e as campanhas internacionais

de comunicação, que têm permitido posicionar a cortiça nos mercados – os meus clientes
fazem-me chegar um feedback muito positivo
destas actividades.”
Como preocupação global acerca deste sector,
Paulo Neves aponta “ a qualidade da matéria-prima: se a cortiça não tiver qualidade não
podemos oferecer produtos de qualidade.” E
conclui: “queremos garantir sempre o nível de
qualidade do nosso produto, para podermos
solidificar a nossa empresa e a relação com o
cliente, mas para isso temos de garantir a fiabilidade do produto. Ter matéria-prima sem qualidade, é um obstáculo aos nossos objectivos.”

PROJECTOS
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Segurança – uma meta do sector
Analisar e propor medidas para ajudar a melho-

rar a segurança e a saúde nas empresas do sector
da cortiça é o objectivo de um programa denominado “A Protecção Civil e as Empresas – um
caminho comum” que está a cargo da APCOR,
da Câmara Municipal da Feira, da Associação Empresarial da Feira e da Protecção Civil da região.
O projecto arrancou com a elaboração de um
questionário às empresas do sector de forma a
avaliar o posicionamento competitivo das mesmas e evidenciar a sua capacidade de gestão em
matéria de segurança e saúde.
Os primeiros resultados do estudo serão apresentados a 16 de Abril, no Europarque, aquando da realização de um seminário em Santa Maria da Feira.
O questionário contou com a colaboração das
empresas da cortiça e, ainda, de empresas de
comércio e serviços da região.
No que toca ao sector da cortiça, dos dados recolhidos, é possível realçar que 100 por cento
das empresas afirma que tem implementado
os serviços de segurança e saúde no trabalho,
com o recurso a serviços externos (86,7% dos

inquiridos) e apenas 11 por cento a serviços
internos. Quanto à questão que aborda os sistemas de autoprotecção, praticamente todas
as empresas (93%) afirmam que foram fornecidos a todos os trabalhadores equipamentos de
protecção individual necessários para executar
as prescrições mínimas, com 98 por cento a
afirmar, ainda, que tem afixada a sinalização de
segurança em todos os pontos convenientes da
empresa. Quanto aos acidentes de trabalho, 22
por cento dos inquiridos refere, ainda, que nunca teve nenhum acidente, e 47 por cento diz que
já registou até cinco acidentes. Destes, 31 por
cento foram nos últimos dois anos e 33 por cento foram observados entre os três e os seis anos.
No que toca à segurança, a grande maioria utiliza sistema sonoro – alarme (68,9%) e 51,1 por
cento recorre, ainda, a grades nos vãos. Ao nível dos efluentes, 33 por cento das empresas
geram os dois tipos – industriais e domésticos
– sendo que 11 por cento afirma que não gera
qualquer tipo de efluente.

Após reunião de toda a informação e de retiradas as respectivas conclusões, será efectuado
um diagnóstico de intervenção, em interligação
com as diversas entidades intervenientes no
processo, nomeadamente, os agentes de Protecção Civil de Santa Maria da Feira (Bombeiros,
GNR, PSP e SMPC), que ficará disponível para as
empresas que assim o solicitarem.
No âmbito deste seminário, decorrerá, ainda,
uma exposição temporária de meios de diferentes agentes de protecção civil, patente de 16
a 18 de Abril, com a participação dos principais
representantes do sector da segurança, congregando ainda várias acções de demonstração,
informação e workshops para os visitantes.
O arranque do projecto teve lugar a dia 15 de
Janeiro, no café concerto do cineteatro António
Lamoso, e contou com a presença de vários representantes das instituições que promovem
a iniciativa. O presidente da APCOR, João Rui
Ferreira, assumiu a representação da indústria e
testemunhou a sua vivência sobre as questões
da segurança no sector da cortiça.

