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NOTÍCIAS APCOR
Exportações de cortiça
aumentam

As exportações de cortiça mantiveram, em 2012, a mesma linha de crescimento registada
em 2011. Com um aumento em valor na ordem dos quatro por cento e cinco por cento em
volume, as exportações atingiram 845 milhões de euros (mais 33 milhões de euros) e 189
milhares de toneladas (mais 10 mil toneladas).
| p. 3 e 4

APCOR reuniu
com associados

Cortiça
na Prowein

Sobreiro é a segunda
espécie portuguesa

No início do ano, a APCOR realizou um
jantar com os associados no sul do país,
no sentido de promover um momento de
convívio e partilha de experiências, entre
todos os agentes do sector.

A cortiça juntou-se ao vinho para estar
presente na maior feira de vinhos
da Alemanha, a Prowein. Através de
seminários mais técnicos foi possível
informar sobre as diferentes variáveis a
ter em conta na escolha da cortiça como
vedante.

A árvore que dá a cortiça assumiu
a segunda posição como espécie
dominante em Portugal, como relevou o
último Inventário Florestal Nacional. Mais
de 737 mil hectares desta espécie e 23 por
cento da floresta portuguesa são os dados
a realçar.
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Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Website

Fenavin

07 a 09 de
Maio de
2013

Espanha

www.fenavin.com

Sial Wine World

07 a 09 de
Maio de
2013

China

www.sialwineworld.com

London
International
Wine Fair

20 a 22 de
Maio de
2013

Reino
Unido

www.londonwinefair.com

Interwine

30 de Maio a
01 de Junho
de 2012

China

www.interwine.org

VinExpo

16 a 20 de
Junho de
2013

França

www.vinexpo.com

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Website

PCBC

05 a 06 de
Junho de
2013

EUA

www.pcbc.com/

China Building &
Decoration Fair

08 a 11 de
Julho de
2013

China

www.chinaexhibition.com/

Outros Eventos
Feira

Data

Local

Website

Ficor

22 a 26 de
Maio

Coruche

www.ficor.com.pt/

7º Congresso
Florestal
Nacional

5 a 8 de
Junho de
2013

Vila Real e
Bragança

http://esa.ipb.pt/7cfn2013/

elo terceiro ano consecutivo, o sector conseguiu aumentar as exportações de produtos
de cortiça. Quer em quantidade de produtos exportados, quer em valor gerado com essas exportações, registamos segundo os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatísticas
(INE), um crescimento que nos conforta e que nos permite recuperar e aproximar dos valores gerados nas exportações de 2002 e 2003.
Como sabemos, a partir de 2004 o sector viveu uma conjuntura particularmente difícil e
caracterizada por uma linha de estagnação das exportações e mesmo quebra acentuada
nos anos de 2008 e 2009.
São vários e complexos os motivos desta situação e as consequências junto das nossas
empresas estão bem vivas na memória de todos nós.
O sector soube, no entanto, encarar o problema e encontrar soluções. Os dados das exportações são um bom exemplo do trabalho conseguido e devem ser percepcionados como
o corolário de um conjunto de acções em curso no sector. Globalmente, o sector regista
significativos esforços ao nível da qualidade do processo e do produto e, simultaneamente,
ganhou uma nova atitude ditada pela inovação e que emprega diariamente na procura de
novas soluções, incorporando mais conhecimentos e novas competências.
Ao nível dos mercados a estratégia em curso passa pela dupla aposta entre mercados tradicionais e mercados emergentes. França, Espanha, Itália, Alemanha, EUA são alguns bons
exemplos do primeiro grupo sendo que, ao nível dos mercados emergentes, a orientação é
colocada para novos destinos como a China, o Brasil e a Escandinávia.
Esta opção tem-se revelado positiva e reforçada pelo mix de colocação dos diferentes
produtos de cortiça. O incremento das exportações do produto rolha e dos materiais de
construção e decoração têm sido uma constante sendo que as exportações das novas aplicações de e com cortiça têm assumido algum crescimento no conjunto das exportações.
Este é o cenário que encontramos e que pretendemos intensificar nos próximos anos.
Temos metas nesse sentido e alcançar brevemente os mil milhões de euros de exportações
é uma ambição que esperamos tornar realidade. Seremos capazes? Estaremos à altura de
continuar o esforço de inovação? A criatividade e a contínua procura de conhecimento
estarão à altura de gerar as respostas pretendidas? A produção de cortiça em quantidade
e qualidade será capaz de satisfazer as necessidades da indústria? E junto dos mercados
seremos capazes de continuar a alimentar uma relação capaz de satisfazer continuamente
as necessidades?
Questões que nos preocupam mas que nos devem motivar diariamente na procura de
soluções.
Questões que mobilizam a APCOR na procura de respostas adequadas e que se traduzem
na estratégia de desenvolvimento das empresas de cortiça. Mais e melhor informação estatística é um requisito de qualquer acção estratégica desenvolvida pela associação e, nesta
matéria, necessitamos do apoio muito claro e inequívoco das empresas associadas.
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Evolução das Exportações
Portuguesas de Cortiça 2001 - 2012
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166,2

Registe-se que o valor de 2012 ultrapassou
em 22 milhões de euros (2,6 por cento) o valor de 2008, último ano antes do cenário de
crise que o sector enfrentou, o que denota
uma recuperação da linha de crescimento
que caracteriza o sector da cortiça.
A acrescentar, ainda, que as exportações
portuguesas significam um saldo na balança
comercial de 713,3 milhões de euros.
“O ano de 2012 dá continuidade à estratégia encetada em 2010 pelo sector da cortiça. O aumento das exportações demonstra,
por um lado, a preferência dos mercados
pelos produtos de cortiça e, por outro lado,
é o resultado da estratégia da indústria da
cortiça, levada a cabo nos últimos anos. A
inovação e o reforço dos índices de qualidade dos produtos aliados a uma clara aposta
na comunicação e em novos mercados são
alguns dos exemplos do trabalho em curso
que nos conforta e inspira para um futuro
mais promissor”, refere o presidente da APCOR, João Rui Ferreira.
Os principais destinos das exportações portuguesas de cortiça são, a França (19,53%),
os EUA (16,44%) a Espanha (10,72%), a Itália
(9,64%) e a Alemanha (9,34%) – percentagens em valor (gráfico 2).
As rolhas de cortiça continuam a liderar as
exportações portuguesas de cortiça com
68,4 por cento do total dos produtos exportados e assumindo 578 milhões de euros,
seguido da cortiça como material de construção com 233 milhões de euros e 27,5 por
cento (gráfico 3).

Exportações de Cortiça em Valor (Milhões de €)
Exportações de Cortiça em Massa (Milhares de Tons.)

63,7

s exportações portuguesas de cortiça cresceram quatro por cento em valor e cinco por
cento em volume, face a 2011, segundo os
primeiros dados do comércio externo divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Assim, para 2012, as exportações atingiram 845
milhões de euros (mais 33 milhões de euros) e
189 milhares de toneladas (mais 10 mil toneladas) (gráfico 1).
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Portuguesas de Cortiça 2001-2012
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De registar, ainda, que a exportação de rolhas de cortiça aumentou cerca de dois por
cento de 2011 para 2012.
As rolhas de cortiça naturais continuam a
liderar com 62 por cento do total e 359,1
milhões de euros, seguidas pelas rolhas de
champanhe e outro tipo de rolhas, com 19
por cento cada uma, ou seja, 109,2 milhões
de euros para as rolhas de champanhe e
110,1 para outros tipos de rolhas (gráfico 4).
Em 2012, as importações atingiram 132,4
milhões de euros e 73,7 milhares de toneladas (gráfico 5), o que significou menos 2,8
por cento em valor e mais um por cento em
volume. Logo, o sector continua a importar
matéria-prima para a produção dos seus
produtos, mas está a despender menos valor para a aquisição da mesma, o que significa uma mais-valia na balança comercial.
As importações do sector da cortiça em
2012 são provenientes, essencialmente, de
Espanha (74,3 por cento – valor em Euros)
(gráfico 6).
As importações de cortiça natural ascenderam nesse ano a aproximadamente 91,3
milhões de euros, representando cerca de
69 por cento do total das importações portuguesas de cortiça (gráfico 7).

Alunos de design visitam o sector
A

APCOR recebeu cinco alunos da área do design que vieram conhecer a fileira da cortiça. A
primeira visita decorreu de 25 a 27 de Fevereiro
e foi promovida para Charles Dedman, um estudante de Produto e Mobiliário da Universidade
de Kingston, do Reino Unido. O objectivo da visita teve que ver com a recolha de informação para
a execução de um projecto de final de curso. O
estudante conseguiu desenvolver a sua ideia e
comentou com a APCOR que após ter passado
os conhecimentos na universidade a outros estudantes, mais seis colegas de curso mostraram-se
interessados em trabalhar com a cortiça.
A segunda visita, que decorreu de 4 a 5 de
Março, contou com a presença de quatro alunas de design da Universidade de Hamburgo,
a saber: Sara Kaiser, Kathrin Zelger, Luisa Hilmer
e Miryam Pippich. O facto de Sara ter vivido em
Portugal durante alguns anos e o contacto com
os novos produtos de design feitos com cortiça
despertaram o interesse destas alunas e moveram-nas para uma viagem ao mundo da cortiça.

Estudantes alemãs em contacto com a cortiça

ASSOCIAÇÃO

APCOR reuniu com os
associados em Évora
A APCOR reuniu com os seus associados a sul
do país, no dia 25 de Janeiro, no Hotel M’AR
de AR Aqueduto, em Évora.
O encontro, que reuniu 60 pessoas, foi marcado por um jantar de início do ano e que visou
promover um momento de convívio e partilha de experiências, entre todos os agentes
do sector, associados, associações florestais e
vinícolas, entidades públicas e privadas.
Este momento serviu para fazer balanço do
sector, apresentar o trabalho desenvolvido
no último ano, bem como lançar os desafios
para 2013, numa altura em que é decisiva a
coesão e cooperação entre todos os agentes
do sector.
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, apresentou os dados sectoriais e que demostram
a importância da fileira da cortiça para o país,
recordando a relevância de Portugal como líder
da produção e transformação da cortiça.
Foi relevada a participação da APCOR em duas
associações de cúpula, a Associação para a
Competitividade da Indústria da Fileira Florestal
(Aiff ) e da Associação Interprofissional da Fileira
da Cortiça (Filcork), a atenção da associação dedicada a dossiers como a Lei das arborizações e
rearborizações e a Lei da protecção do sobreiro
e Política Agrícola Comum (PAC).
Este evento contou com o apoio da Comissão
Vitivinícola Regional Alentejana, quer através da
presença da presidente, Dora Simões, quer com
a oferta de vinhos da região e que foram servidos durante o jantar.
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Tesoura premiada com cortiça portuguesa

Modelos desfilam roupas em cortiça

Tesoura
com cortiça
vence
RED DOT
DESIGN
AWARD
2012
U

ma tesoura para jardinagem com cortiça
portuguesa venceu o prémio RED DOT DESIGN
AWARD 2012 para a categoria Jardins. O Design
é da Fiskars QuantumTM, uma empresa finlandesa, que contou com o apoio da 3DCORK,
associada da APCOR, no fornecimento da cortiça moldada. Mais informações podem ser
encontradas em http://red-dot.de/pd/online-exhibition/work/?lang=en&code=2012-072547&y=2012&c=174&a=0

Estilista Suzaan
Heyns cria
colecção de moda
com cortiça

Estilista Suzaan Heyns

A cortiça portuguesa foi a grande estrela da colecção apresentada em Joanesburgo pela consagrada estilista sul-africana Suzaan Heyns.

N

um desfile integrado na “Mercedes-Benz
Fashion Week”, Heyns utilizou a cortiça em todas
as suas peças: vestuário, sapatos, marroquinaria.
Sozinha ou conjugada com outros materiais, a
cortiça deu corpo à “Doors of Perception” (“As
portas da percepção”) – o nome do espectáculo concebido pela estilista. “Esto evento serviu
para desmontar algumas ideias feitas, nomeadamente que a cortiça é apenas utilizada para
determinados fins e que é um material rígido,
difícil de trabalhar”, comentou a estilista. E explicou: “o movimento que pode ser criado pelas
peças em cortiça é maravilhoso. Denota flexibilidade. O desafio foi superado e as percepções erradas foram desmontadas”, disse Suzaan
Heyns, que se confessou rendida à beleza e às
qualidades deste material natural.
A colecção em cortiça inclui dezenas de peças, de vestidos a calças, “tops” e casacos, uns
inteiramente em “cortiça-couro”, outros com

aplicações na cintura, nos ombros, nas golas
ou nas costas.
Nos acessórios, Heyns utilizou várias qualidades
de cortiça, incluindo a que é usada em revestimentos e impermeabilizações, por ser mais
rígida e mais adequada, nomeadamente às carteiras, malas de mão e às solas dos sapatos.
A marca Suzaan Heinz existe no mercado sul-africano desde 2008 e possui desde finais do
ano transacto uma loja no centro comercial de
Melrose Arch, naquele país. Está previsto para
breve a inauguração de novas lojas. Quanto a
desfiles, o próximo está pensado para Nova Iorque, em Setembro. “Caminhamos com passos
pequenos, mas seguros. A minha terra é a África
do Sul, adoro viver e trabalhar aqui e a expansão
da marca é feita sem ansiedade, mas com segurança”, confessou Suzaan Heyns, que se considera “à margem de tendências e estilos, mas
com um grande amor pela beleza”.
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Cortiça marca presença
na Prowein
A

Registe-se que a APCOR desenvolveu durante
dois anos uma campanha de promoção da cortiça naquele país, denominada “Natürlich Kork”
(Cortiça: naturalmente) e que teve como principal objectivo educar o consumidor e os retalhistas para os temas a abordar neste seminário.
Deste trabalho destaca-se a parceria com o VDP
(Associação Vinícola Alemã), Ecovin (Associação de Vinhos Ecológicos) e NABU (Associação
Alemã para a Conservação da Biodiversidade),
assim como com os supermercados Kaufland,
Mövenpick Wein e WIV AG que desenvolveram
iniciativas de promoção da cortiça junto do
consumidor, através, por exemplo, da distribuição de folhetos, de posters nas lojas ou de competições/concursos.
De registar, ainda, que a APCOR tem uma parceria de longa data com a ViniPortugal e que
tem permitido a promoção cruzada da cortiça
e do vinho, não só na Alemanha, mas noutros
países. No caso deste país, para além do que

foi desenvolvido durante a Prowein, tem sido
possível estar presente numa série de iniciativas mais dirigidas ao trade, como por exemplo,
os city tastings (provas de vinho para profissionais) e que decorrem, anualmente, em várias cidades alemãs. A presença da APCOR é assegurada com a distribuição de material informativo
e didáctico sobre a cortiça enquanto material
e vedante.
Para além disto, a APCOR tem, ainda, uma
parceria com a Escola de Sommeliers Alemã (DWS) e que permitiu desenvolver vários
workshops sobre a cortiça dirigidos a futuros
profissionais do vinho.
As parcerias criadas com as entidades alemãs
foram estabelecidas no âmbito dos projectos
de comunicação da APCOR, principalmente durante o projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça –, mas continuam a dar frutos,
sendo objectivo da associação continuar com o
trabalho desenvolvido até à data.

Cempalavras

APCOR, em parceria com a ViniPortugal,
realizou na Prowein (Feira Internacional de Vinhos da Alemanha) três seminários sobre o
tema “Cortiça: Cultura, Natureza, Futuro”. A feira
decorreu de 24 a 26 de Março, em Dusseldorf,
na Alemanha, e os seminários tiveram lugar no
stand 2 A22 – espaço da ViniPortugal.
Os temas abordados tiveram que ver com a cortiça como vedante para o vinho nas suas diferentes variáveis: vinhos de qualidade preferem rolha
de cortiça; a rolha de cortiça é a preferida pelos
consumidores de vinho; a cortiça é um produto natural e sustentável que contribuiu para a
preservação do planeta; a evolução dos vários
mercados da cortiça; a performance técnica e
química da rolha da cortiça; os aspectos ambientais que demonstram que a cortiça é amiga do
ambiente; o desenvolvimento técnico e tecnológico da indústria da cortiça e as suas melhorias
nos últimos anos e o regresso à cortiça de algumas caves que experimentaram outros vedantes.

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
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FLORESTA

Dia Internacional
das Florestas
O

sobreiro e a cortiça estiveram na ordem do
dia na semana do Dia Internacional das Florestas (anteriormente designado por Dia Mundial
das Floresta). Algumas iniciativas de destaque:
plantação de árvores em Portugal e no estrangeiro e prémio para a cortiça em peça de rádio.

Sobreiros plantados em
Portugal e na Austrália
Em Portugal, o sobreiro fez parte das habituais
plantações de árvores que decorreram um pouco por todo o país, quer a título das entidades
públicas (destaca-se a que foi promovida pelo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas em Ansiães, Amarante, onde se plantaram azevinhos, amieiros, carvalhos e sobreiros),
quer de outros organismos e associações.

Do outro lado do mundo, na Austrália, o sobreiro e a cortiça também tiverem destaque. A Orlando Wines, produtor de vinhos australiano e
que hoje faz parte do grupo Pernod Ricard, e a
sucursal local do Grupo Cork Supply Portugal,
empresa associada da APCOR organizaram a
primeira extracção de cortiça realizada no Sul
da Austrália, concretamente em Barossa Valley:
a mais famosa região vinícola do país. Uma tarefa em que participaram três profissionais portugueses. Pela primeira vez, foram descortiçados
64 sobreiros plantados há 43 anos, em 1970, por
Colin Gramp, bisneto do fundador do Orlando
Wines, Johann Gramp. Com o intuito de tornar
a adega Orlando Wines única produtora no
mundo de rolhas para os seus vinhos, mandou
plantar cerca de 64 sobreiros em três locais distintos em Barossa Valley, sendo a maioria junto
ao ribeiro Jacob´s (Jacob´s Creek).

“O País da Cortiça”
ganha prémio
A peça de Maria Augusta Casaca, jornalista
da rádio TSF, denominada “O País da Cortiça”,
recebeu uma menção honrosa no concurso
para o Prémio Centro PINUS de Jornalismo
Florestal, lançado no dia 21 de Março de 2012.
A reportagem de cerca de 30 minutos relata
o sector da cortiça, desde a floresta até aos
produtos finais. Referências como a gravata
feita de cortiça portuguesa oferecida ao Presidente dos EUA, Barack Obama, ou as malas
oferecidas à Chanceler Alemã, Angela Merkel,
e Madonna, e o vestido em cortiça da Lady
Gaga, podem ouvir-se na peça. Pode ouvir a
peça em https://soundcloud.com/pedroteixeira-1-1/o-pais-da-cortica.

FLORESTA
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Sobreiro é a segunda espécie
florestal portuguesa
O

Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) lançou o 6º Inventário Florestal
Nacional (IFN6). Os resultados preliminares estão disponíveis em http://www.icnf.pt/portal/
florestas/ifn/ifn6 .
O sobreiro ocupa a segunda posição como a
espécie dominante com 737 mil hectares (ha),
e 23 por cento, antecedido pelo eucalipto com
uma área de 812 mil ha (26 por cento). O pinheiro bravo que no anterior relatório era a principal

espécie, ocupa agora o terceiro lugar com 714
mil ha e 23 por cento.
A área de sobreiro apresenta uma ligeira diminuição de 1995 e 2010, de 746 mil hectares para
737 mil, no entanto, com uma subida de 2005
de 731 mil ha para 737 mil ha (2010).
A área do pinheiro-bravo diminui 263 mil ha
entre 1995 e 2010. A maior parte desta área
transformou-se em “matos e pastagens” (165 mil
ha), 70 mil em eucalipto, 13 mil em espaços ur-

banos e 13,7 mil em áreas florestais com outras
espécies arbóreas.
Por sua vez, a área de eucalipto aumentou 13
por cento entre 1995 e 2010. Para este aumento contribuem 70 mil ha de áreas ocupadas por
pinheiro-bravo em 1995; 13,5 mil ha de superfícies ocupadas por matos e pastagens e 12 mil
de áreas agrícolas. Cerca de 8 mil ha que eram
floresta de eucalipto em 1995 constituem uso
urbano em 2010.

Montado ocupa 737 mil ha

FAO alerta para a preservação
do montado
A

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) apresentou um
estudo sobre o Estado das Florestas Mediterrâneas em 2013. No documento refere-se que, num
futuro próximo, “as florestas na zona do Mediterrâneo vão ser muito afectadas pelas alterações
climáticas e sofrerão uma forte pressão devido
ao crescimento demográfico que se verifica na
região.” No caso do sobreiro, o estudo concluiu
que “o montado de sobro é um ecossistema

com um alto valor de conservação que fornece uma ampla gama de bens e serviços. Apesar do montado ser o resultado da gestão de
pessoas ao longo de séculos, nos dias de hoje
eles enfrentam uma alteração socioeconómica e podem estar ameaçados pelas alterações
climáticas. Abordagens inovadoras ao nível da
conservação (como é o caso da certificação florestal) são importantes para a conservação da
biodiversidade e da multifuncionalidade destas

fragilidades. O esforço contínuo é necessário
para incentivar as práticas sustentáveis e evitar a
sobre-exploração dos recursos naturais, o abandono das terras e a perda de biodiversidade.”
Num estudo com 190 páginas, dez são dedicadas integralmente à cortiça e ao montado, com
informações estatísticas e outras, sendo a APCOR uma das principais fontes de informação.
Para visualizar o relatório pode aceder a: www.
fao.org/docrep/017/i3226e/i3226e.pdf .

MEDIA

Cortiça nos media
portugueses
O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais. Temas como as exportações portuguesas de cortiça, os prémios internacionais ganhos
pelo projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça e as novas aplicações e
novos produtos com cortiça são alguns dos temas abordados nos principais jornais
nacionais. A APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a
cortiça.
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A Lomography para celebrar os seus 20 anos decidiu
desenhar uma edição especial inspirada na garrafa de
champanhe, onde foram buscar detalhes da garrafa
e da rolha de cortiça. Assim, foram lançados quatro
modelos: Diana F+ Cuvee Prestige, La Sardina Grand
Cru, la Fisheye No. 2 Brut e la Diana Mini Premier Cru.
As câmaras são banhadas a dourado e cortiça para
dar um carácter distintivo e único, mas conservando
as especificações técnicas originais.
In, www.quelujo.es/2013/01/lomographyfotografia-analogica-anniversary-champagnecorcho/, 07 de Janeiro de 2013
Chama-se PLY&co e é a nova linha de mobiliário do
atelier de design e arquitectura portuense Peel Living
Projects. Inclui bancos e cadeirões “100% ecológicos,
facilmente desmontáveis e didácticos”, produzidos a
partir de materiais e mão-de-obra nacionais.
Por agora a PLY&co tem bancos Sit’Abit Stool (em tamanho pequeno e grande) e cadeirões Sit’Abool, que
podem ser feitos a partir de contraplacado de madeira natural de bétula, “valchromat” ou cortiça, vindos

de florestas “ecologicamente sustentáveis” com certificação FSC (Foresty Stewardship Council), que luta
por um uso adequado dos recursos naturais.
Outra das novidades recentemente desenvolvidas
por Paulo Costa é a linha Insta Cork, molduras ecológicas feitas em cortiça que “pretendem seguir a ideia
criativa do Instagram”.
Actualmente, as peças PLY&co são vendidas apenas
em Portugal, mas a internacionalização está a começar a ser explorada na Alemanha e nos Estados Unidos.
In, http://p3.publico.pt/cultura/design/6040/
plyampco-mobiliario-ecologico-para-combatero-desperdicio, 15 de Janeiro de 2013
Chama-se “Sauna Lusa” e utiliza a cortiça como revestimento. José Carlos Tinoco, designer responsável pelo
produto, garante que esta sauna é única no mundo.
O criador desta sauna, produzida pela Portcril, aponta
algumas vantagens na utilização da cortiça: “para além
das diferenças no aspecto e na textura, há vantagens
energéticas. A cortiça é um mau condutor térmico, o
que se traduz numa diminuição da energia necessária
para que se atinja uma temperatura adequada. Para
além disso, extrair cortiça não mata a árvore, ao contrário do que acontece na extracção da madeira”.
In, http://p3.publico.pt/cultura/design/6532/
sauna-em-cortica-calor-e-um-toque-de-veludo,
09 de Fevereiro de 2013
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[Recortes de Imprensa]
“Shelter ByGG” é o nome de uma escultura habitável
da autoria de Gabriela Gomes e que utiliza cortiça
como um dos seus componentes. A autora propõe
a criação de um módulo habitável, convidando a
dormir numa escultura instalada no espaço púbico.
O módulo terá um quarto duplo com WC integrado,
pensado para o conforto e a privacidade dos utilizadores. A componente estética não fica esquecida e é
um dos pontos fortes deste projecto.
Na sua construção e funcionamento são visíveis as
preocupações ambientais, nomeadamente: a sustentabilidade pela utilização de materiais não poluentes
e recicláveis e a ecoeficiência energética pelo uso da
energia solar.
A mobilidade, associada à característica temporária da
instalação, torna-o um “objecto itinerante”, que numa
primeira fase foi instalado e apresentado na Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, mas a sua fácil
deslocação num TIR permitirá que circule posteriormente por outros lugares sem necessidade de infra-estruturas.
In, www.shelterbygg.com/
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Número de Notícias
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DE (coluna APCOR)
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Fevereiro

N

o primeiro trimestre de 2013, o sector da
cortiça manteve presença assídua nos jornais
nacionais. Neste período foram publicadas 157
notícias na imprensa nacional, verificando-se,
assim, um aumento das notícias publicadas face
ao mesmo período do ano anterior na ordem
das 37 notícias, registando 1,7 notícias por dia.
O mês de Março foi o que se destacou mais, alcançando 57 notícias (gráfico1).
Relativamente às publicações onde a cortiça
teve maior presença, o grande destaque no que
toca aos jornais nacionais vai para o Jornal de
Negócios e Correio da Manhã com 11 notícias
cada um, seguidos pelo Diário Económico e
Diário de Noticias, com nove peças. O Diário de
Aveiro assume, neste trimestre, a liderança entre os jornais regionais, tendo publicado nove
notícias sobre a cortiça, à qual se segue o Terras
da Feira com três artigos. De destacar, ainda, a
categoria “revistas” com 30 notícias publicadas
dos quais se destaca a Visão com quatro artigos
(gráfico 2).
Os temas que mereceram maior notoriedade
por parte da imprensa portuguesa estão relacionados com os produtos de cortiça, com 22
por cento, seguido por informação diversa sobre as empresas do sector (18 por cento) e com
valores iguais (dez por cento) surgem as exportações de cortiça e informações gerais sobre o
sector (gráfico 3).
As notícias publicadas durante o primeiro
trimestre deste ano tiveram como principal
fonte de informação as empresas de cortiça
(38 por cento), seguida por outras fontes (32
por cento) e também pela APCOR com 21 por
cento (gráfico 4).

Janeiro
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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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A cortiça portuguesa está a ser usada como substituta da borracha no enchimento de relvados sintéticos
fabricados na Bélgica para todo o mundo, explicou à
agência Lusa um dos técnicos ligados ao projeto.
A ideia de usar cortiça nasceu no Fundão, onde está
sedeada a filial portuguesa do grupo internacional
Domo Sports, que fabrica relvados sintéticos de desporto a partir da Bélgica para todo o mundo, explicou
Carlos Rodrigues, director de produção.
Em laboratório, “a cortiça revelou ter qualidades muito superiores a outros materiais usados no preenchimento dos relvados sintéticos: é inodora e inibidora
de calor, o que torna os campos mais frescos e livres
de cheiros e é, também, mais macia ao toque”.
Ou seja, “diminui o risco de lesões no impacto com o
solo, assim como tem um ressalto de bola diferente”,
acrescentou.
O produto português “está certificado pelas Federações Internacionais de Futebol e Atletismo para
competições internacionais e já é usado em quatro
campos, na Bélgica, Holanda, Alemanha e Canadá, em
estádios de equipas de primeira liga”, referiu Carlos
Rodrigues.
In, http://desporto.sapo.pt/futebol/internacional/
artigo/2013/03/06/corti_a_portuguesa_
substitui_bor.html, 06 de Março de 2013
Loop é o primeiro produto lançado pela Playmat, uma
marca portuguesa de design criada por dois portu-

· Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

gueses e um italiano, tem o formato de uma folha de
papel dobrada (mas sem o vinco) e é em cortiça. Trata-se de um “suporte multifuncional, prático e divertido”, onde é possível colocar garrafas – vários “loops” fazem uma garrafeira - óculos, canetas, jornais, revistas,
gravatas, enfim, o que a imaginação de cada um ditar.
Foi especialmente concebido para assinalar o dia do
Pai (19 de Março) e é um objecto com edição limitada
a 50 unidades. Pode ser adquirido em embalagens de
uma, duas ou três unidades a partir de 13,50€, na Oficina Colectiva, em Lisboa ou, então, online no site da
Loving Portugal ou da própria Playmat.
In, http://p3.publico.pt/cultura/design/7036/loopcortica-design-e-versatilidade, 14 de Março de 2013
O arquitecto português Pedro Campos Costa levou a
cortiça até Hong Kong, através de uma exposição intitulada “R inovar a tradição”. A mostra, patente na galeria Ilivetomorrow, é a primeira do jovem português
na Ásia e Pedro Campos Costa espera também que
sirva para “abrir as portas do mercado da região”. “Este
é o primeiro passo a dar para entrar neste mercado
em grande evolução e estamos aqui para mostrar um
trabalho que consideramos diferente e que renova a
tradição portuguesa da cortiça”. Pode ver as peças no
sítio do autor em http://camposcosta.com/en/caco-cardboard-and-cork/
In, http://visao.sapo.pt/arquitetoportugues-pedro-campos-costa-

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

promove-a-cortica-em-hong-kong-emacau=f719172#ixzz2QdwyWvQM, 19 de Março
de 2013
Os alunos do Mestrado em Design do Royal College of
Art, uma instituição de ensino de Londres, podem a partir de agora frequentar um módulo dedicado à cortiça. A
iniciativa resulta de uma parceria entre o Royal College of
Art e a Corticeira Amorim, numa estratégia concertada
para tornar a cortiça um material de utilização preferencial em projectos de design e de arquitectura.
In, http://marketeer.pt/2013/03/27/
mestrado-do-royal-college-of-artintegra-cortica/?utm_source=e-goi&utm_
medium=email&utm_term=Newsletter%20
Marketeer&utm_campaign=Newsletter%20
Multipublica??es, 16 de Abril de 2013
A cortiça vai começar a circular no metro de Varsóvia,
na Polónia. Os Inspiro, metros da última geração da
Siemens, foram concebidos para serem os mais eficientes e sustentáveis veículos deste género, por isso
o uso da cortiça foi fundamental para cumprir estas
premissas. O piso deste meio de transporte vai usar o
AluCORK, um pavimento desenvolvido pela Amorim
Cork Composites, associada da APCOR, e que permitiu
dar leveza ao metro, reduzindo o seu peso na ordem
dos 30 por cento.
In, Dário Económico, 19 de Março de 2013
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No decorrer do ano 2012, o Centro de Formação Profissional da Indústria
de Cortiça (Cincork) impulsionou de forma bastante intensiva a sua actividade formativa, registando 3500 participantes na formação (o maior registo de
sempre), subdivididos pelos diferentes públicos-alvo envolvidos nas diversas
modalidades de formação desenvolvidas.

D

e salientar que essas modalidades incidiram
em três cursos de Aprendizagem, que integraram 60 jovens e conferem uma dupla certificação (escolar de nível secundário e profissional); dez cursos de Educação e Formação de
Adultos frequentados por 143 adultos activos
ou desempregados, conferindo-lhes também
uma dupla certificação (escolar e profissional);
193 Formações Modulares Certificadas e de
Formação Contínua em regime de prestação
de Serviços, com o objectivo de corresponder
a necessidades específicas das empresas, que
abrangeram 3300 adultos.
Na verdade, a formação desenvolvida incidiu
fortemente na área da cortiça, no sentido de
qualificar, reciclar, aperfeiçoar e actualizar competências quer de desempregados, quer de
activos do sector, com vista à sua valorização
profissional e como forma de responder às exigências dos mercados.
Efectivamente, o Cincork tem sido confrontado
com uma grande procura ao nível dos cursos
com enfoque nas funções tradicionais do sector

da cortiça, fundamentalmente dos referenciais
de formação de “Preparador de Cortiça”, “Operador de transformação da Cortiça” e “Técnico de
Gestão da Produção da Indústria de Cortiça”. A
procura destes cursos resulta do próprio incentivo das empresas aos adultos desempregados,
atendendo a que através da formação esses
adultos adquirem as competências para trabalhar naquelas funções, o que poderá facilitar a
sua integração no mercado de trabalho.
Neste contexto, o Cincork tem articulado a sua
intervenção com os Centros de Emprego da região para a integração de jovens e adultos no
âmbito das diferentes modalidades formativas.
Ao nível da actividade desenvolvida pelo
Centro Novas Oportunidades do Cincork
regista-se que, apesar de alguns constrangimentos, foi possível abranger um número
global de 1500 adultos nas diferentes etapas
dos processos de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências (RVCC) de nível básico e secundário.
No âmbito de toda esta dinâmica, foi reforçada

a ligação às empresas do sector, nomeadamente através da realização de visitas conjuntas com
a Apcor, com o objectivo de auscultar as necessidades específicas das empresas e visando
corresponder-lhes, através de formação financiada ou, eventualmente, em regime de prestação de serviços.
Ao nível de novos projectos, o Cincork tem implementado acções de formação que visam a
utilização da cortiça em novas e diferentes valências, contemplando as suas diversas formas
de apresentação (natural, aglomerada, papel,
tecido, etc.), associando para o efeito as vertentes da inovação e do design. Neste sentido, o
Cincork tem enveredado esforços na aquisição
e actualização de recursos pedagógicos que
permitam responder às necessidades inerentes
à concretização destes projectos, propondo-se,
no decurso do ano 2013, continuar a dinamizar
a sua actividade em prol da fileira da cortiça.
Colaboração de Amélia Barros – Directora do
Cincork
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Formação sobre cortiça chega a Coruche
A

Câmara Municipal de Coruche e o Centro de
Formação Profissional da Indústria de Cortiça
(Cincork) assinaram um protocolo de colaboração para o desenvolvimento de um conjunto
de cursos de formação para a fileira da cortiça, a
desenvolver na região.
Estas sessões visam reunir todos os agentes do
sector, já que estão previstos módulos de formação dirigidos à produção e à indústria. Registe-se que 84 por cento da área de montado
em Portugal está situada no Alentejo e zona do
Ribatejo e que cerca de 50 empresas do sector,
também, estão localizadas nesta região.
O protocolo foi assinado no decorrer de um encontro, denominado “A Formação Profissional na
Estratégia da Fileira da Cortiça”, que decorreu no
Observatório do Sobreiro e da Cortiça, e que promoveu a formação profissional, como contributo
para o desenvolvimento sustentável da fileira da
cortiça. O evento contou com a participação da
Associação dos Produtores Florestais de Coruche,
da APCOR e do Instituto do Emprego e Formação

Profissional, para além dos representantes da autarquia e do centro de formação.
O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, como
elemento agregador dos diversos actores da fileira da cortiça e na sequência de um trabalho que
tem vindo a ser realizado no desenvolvimento de
trabalho em rede, será o local privilegiado para ministrar a formação, embora muitas das acções vão
ser realizadas, também, em contexto de trabalho.
Esta oferta de Formação Modular Certificada
(que se caracteriza por ser de curta duração)
está disponível para adultos activos ou desempregados com idade igual ou superior a 18 anos,
onde só os módulos de Planeamento da Exploração Florestal e Resinagem e Descortiçamento,
exigem a habilitação mínima do 9º ano de escolaridade. Esta oferta formativa ficará disponível a
partir do momento em que existir a inscrição suficiente de formandos, pelo que os potenciais interessados podem dirigir-se ao município de Coruche, ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça,
ou, ainda, consultar o sítio www.cm-coruche.pt.

Para a directora do Cincork, Amélia Barros, “atendendo à crescente dinâmica que caracteriza o
actual contexto de actuação da indústria da
cortiça e simultaneamente o posicionamento
do Cincork nessa dinâmica, revela-se determinante a capacidade de inter-relacionamento
deste centro com as empresas e com as entidades da fileira da cortiça.”
O presidente da autarquia de Coruche, Dionísio Mendes, também considera fundamental a
realização deste protocolo ao afirmar que “esta
parceria era fundamental e vai permitir que o
Observatório passe a ser, por excelência, um
centro de formação profissional na área da cortiça, quer na formação de operadores florestais
quer para os operários que trabalham na indústria da transformação da cortiça.”
Do ponto de vista da APCOR “esta é mais uma
iniciativa que valoriza a oferta formativa do
sector e contribui para elevar as qualificações
profissionais de todos os agentes envolvidos na
fileira da cortiça.”
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PROTOCOLOS

Protocolos APCOR – as vantagens de ser associado
A

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

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

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

Local

Serviços que prestam

Benefícios

Bureau Veritas

Lisboa

Sistemas de Certificação

Desconto 10% de acordo com a tabela

Designarte - Paulo Taveira, Lda.

Matosinhos

Serviços de Design, Websites, videos, etc.

Preços especiais nos diversos serviços que disponibiliza

DarkCode - Controle de Pragas

Covilhã

Controle de Pragas (Desbaratização,
Desinfestação, Desratização)

Desconto de 10% sob o preço de tabela

GlassDrive

V. N. Gaia

Vidro Automóvel

Desconto de 15% sobre preço praticado ao público.

SIS - Serralharia Irmãos Sarabanda, Lda.

Esmoriz

Serralharia Civil (Paletes em Inox, etc.)

Tarifas mais vantajosas nos produtos/serviços que produz e comercializa

Fundação INATEL

Santa Maria da Feira

Hotel

Desconto de 10% nas tarifas aplicadas

Hotel do Caramulo (Grupo WR Hoteis)

Caramulo

Hotel

10% desconto no Alojamento sobre a melhor tarifa disponivel + 15%
desconto no Bar e Restaurante + 10% desconto do SPA Animacorpus

Hotel Casino Chaves

Chaves

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Costa da Caparica (Grupo WR Hoteis)

Costa da Caparica

Hotel

10% desconto no Alojamento sobre a melhor tarifa disponivel + 15%
desconto no Bar e Restaurante

Hotel WR S. João Madeira (Grupo WR Hoteis)

S. João Madeira

Hotel

10% desconto no Alojamento sobre a melhor tarifa disponivel + 10%
desconto no Restaurante sobre a carta e no Bar

HS2 - Higiene Saúde e Segurança no Trabalho, Lda.

Aveiro

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Preços mais vantajosos nos serviços de HSST

Previsaúde - Segurança do Trabalho, Lda.

São João da Madeira

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Preços mais vantajosos nos serviços de HSST

PreviSafety - Prevenção e Segurança no Trabalho, Lda.

Ovar

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Preços mais vantajosos nos serviços de HSST

Vida Económica - Editorial, SA

Porto

Grupo Editorial

Desconto 10% na aquisição de qualquer produto/publicação editada

Diário Económico

Lisboa

Grupo Editorial

Distirbuição gratuita aos Associados, via CTT, do seu jornal, todas as terças-feiras.

Achar - Associação de Agricultores da Charneca

Chamusca

Divulgação reciproca de informações sobre os sectores, para divulgação posterior aos seus associados

Câmara Municipal de Coruche

Coruche

Apoio à APCOR no Desenvolvimento de Projectos Conjuntos

Câmara Municipal de Ponte de Pôr

Ponte de Sôr

Apoio à APCOR no Desenvolvimento de Projectos Conjuntos

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Santa Maria da Feira

Apoio à APCOR no Desenvolvimento de Projectos Conjuntos

CONSULTADORIA

DIVERSAS ÁREAS

HOTÉIS

HIGIENE, SEGURANÇA e SAÚDE NO TRABALHO

PUBLICAÇÕES

INSTITUCIONAIS

ENTREVISTA
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Última colecção de marroquinaria de Najha

Najha - bolsas de cortiça
portuguesa com nome
indiano
A Najha, palavra de origem indiana e que significa uma espécie de cobra,
é o nome da marca da empresa de Daniela Sá Silva que se dedica à criação
de bolsas e acessórios em cortiça.

N

asceu em 2009, e concretizou o sonho de
uma gestora que adquiriu na indústria do calçado o gosto pelo design e pela moda. As primeiras colecções não tiveram por base a cortiça,
mas a pele. “Eu sou vegetariana e tenho uma filosofia de vida que me faz ser amiga do ambiente e das coisas naturais e, por isso, logo senti a
necessidade de encontrar outros materiais que
pudessem ser usados nas minhas colecções”,
explica Daniela. E surgiu a cortiça.
A empresária revela que no início ficou “intrigada e resistente” ao material. “Não conhecia as
potencialidades, não sabia como usar a cortiça,
mas os modelos começaram a surgir e, agora,
não troco a cortiça”, confessa.
Em 2010, a primeira colecção Najha foi lançada
para o mercado. A esta colecção foi acrescentando mais peças em cada estação e está agora
a sair a nova colecção Primavera/Verão 2013.
Podemos encontrar um pouco de tudo: malas,
chapéus, carteiras, cintos, para senhora ou homem, de várias cores e tamanhos. A peça mais
pequena, uma pochete de senhora ronda os
80€, e a necessaire – uma mala de senhora que
faz lembrar a bolsa dos cosméticos – pode chegar aos 300€. Valores justificados pela manualidade das peças. A designer explica: “normalmente compro a cortiça em rolo e começo a
fazer amostras e a experimentar; depois faço os

moldes e tenho costureiras que me executam
as peças. Todo o trabalho é manual”.
Um trabalho que já encantou portugueses, mas
também italianos e Daniela Sá Silva está já em
contacto com outros mercados que querem
comercializar as suas peças.

Melhorar a qualidade
A estilista diz que gosta muito de trabalhar com
cortiça, mas gostava de ver o sector a investir
um pouco na qualidade do produto. “Noto que
há algumas cortiças que têm perdido qualidade
e não podemos deixar que isto aconteça porque estamos a criar um mercado e a fidelizar
clientes e se não lhes damos a qualidade exigida não vamos conseguir ter o futuro promissor
que eu espero. A cortiça tem futuro, mas não
podemos descurar a qualidade”, alerta Daniela Sá Silva. Este trabalho cabe a Portugal, pois
como explica a empresária estamos perante um
“efeito país de origem”, o que se chama “Made
In”. Além de que “a cortiça é vista como parte
integrante do nosso país e, por isso, temos de
associar esta matéria-prima à marca do próprio
país”, aconselha.
Deixa uma receita com sucesso garantido: design mais cortiça mais qualidade. Tudo é igual a
projecto de futuro.

Perfil
Daniela Sá Silva
Licenciada em Gestão e Mestre em Marketing, pela Universidade Lusíada, ingressou
no mundo da moda e acessórios pela via
do calçado. Trabalhou durante sete anos
na área comercial do sector, o que lhe
permitiu estar em contacto com a vertente mais criativa e de design da empresa.
Cedo percebeu que gostava de fazer fluir
as suas ideias. Para melhor desenvolver
esta paixão foi realizar uma formação de
modelação em marroquinaria, no Centro
de Formação Profissional da Indústria do
Calçado. Mais tarde partiu para Itália onde
aprofundou a área do Design e Estilismo
em marroquinaria e acessórios, ligada à
revista de moda Ars Sutoria. Um conhecimento que logo colocou em prática com
a criação das suas colecções. Primeiro em
pele e depois em cortiça: por defender
uma filosofia de vida mais amiga da natureza. Natural de Fiães, quer levar a cortiça
o mais longe que conseguir.
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Apontamentos da História

A cortiça na historiografia portuguesa:
um possível “estado da arte”.
“Foram muito numerosas, e numerosas são ainda, as sociedades sem historiografia. Mas não se conhece nenhuma, por mais rudes que sejam a sua linguagem, a sua
organização, as suas técnicas e os seus modos de pensar, que não possua um conhecimento do seu passado.
[…] Para qualquer grupo, recordar-se é existir; perder a
memória é desaparecer.”
Charles-Olivier Carbonell, in “Historiografia”.

É no decorrer do século V a. C. com Heródoto que

começa a surgir uma forma de escrita que tenta perpetuar os acontecimentos de uma civilização, em
concreto, da civilização helénica. A necessidade de
recordar ou de não perder a memória, como refere
Carbonell (1997) no pequeno excerto que transcrevemos, fez evoluir a forma de se escrever o passado.
Bem notamos que a escrita da memória é muitas
vezes influenciada por ideologias presentes na forma
de pensar de quem a escreve, mas filtrar essa tendência ideológica tentando ser assertivo com a aplicação
metodológica e cientifica é o intuito primeiro de
quem escreve a História.
Se nos questionarmos quando é que a cortiça começou a ser descrita, ou mencionada na historiografia geral temos de recuar ao tempo de Heródoto. Segundo
Mendes (2002, pp. 175-192) na sua “Crónica Suberícola”,
é durante o século IV a. C. que se pensa que a cortiça
é mencionada pela primeira vez, na obra “História Natural das Plantas” do filósofo grego Teofrasto. As referências à cortiça continuariam nos períodos Romano e
Visigótico. Por seu turno, em Portugal, segundo aquela
fonte, a primeira menção é apontada para o reinado de
D. Sancho I, decorria o ano de 1209.
Fazendo uma transposição para a historiografia nacional, no presente, ao nível académico, o estudo da
cortiça, em nossa opinião, carece de uma caracterização mais aprofundada para melhor se perceber a
evolução do sector. Tentando aferir um estado da arte
no domínio da investigação por tipologia científica e
por ordem cronológica contam-se tese de doutoramento de Maria Amélia Filipe Branco Antunes Dias
(2005) “O Impacto das Florestas no Crescimento Económico Moderno Durante o Estado Novo (1930-1974)”; a
tese de doutoramento de Margarida Ruivo (1992) “Logiques familiales, flexibilité productive et main-d’oeuvre
secondaire. Le cas du district industriel du liege à Feira
(Portugal)”; a tese de mestrado de Nuno Silva (2010)
“A cortiça nos debates parlamentares da nação portuguesa 1839-1899”; a tese de mestrado de Alexandre M.
Flores (2003) “Almada na História da Indústria Corticeira e do Movimento Operário: da regeneração ao Estado
Novo (1860-1930)”; a tese de mestrado de José Joaquim Andrade Parreira (1997) “A acção empresarial de
Clemente Menéres: entre o Porto e Trás-os-Montes 18671916”; o estudo de Américo M. S. Carvalho Mendes
(2002) “A Economia do sector da Cortiça em Portugal.
Evolução das actividades de produção e transformação
ao longo dos séculos XIX e XX”; o estudo de Ignacio
García Pereda (2009) Junta Nacional de Cortiça (19361972). São ainda de destacar, no domínio historiográfico, embora noutra dimensão, o estudo biográfico
de Carlos Oliveira Santos (1997), “Amorim. História de
Uma Família (1870-1997)” e ainda o estudo de Luís Gil
(2002) “A História da Cortiça”.

“Descortiçamento”. José Neiva, Arquivo Junta Nacional da Cortiça

No campo dos artigos académicos, e centrando
aquela historiografia mais no século XIX, destacamos
a revista “Análise Social”, do Instituto de Ciências Sociais, com autores como Pedro Lains, Maria de Filomena Mónica, David Justino, Hélder Adegar Fonseca,
Jaime Reis, Ana Nunes Almeida, Manuel Villaverde Cabral, Maria de Fátima Bonifácio, Maria Fernanda Alegria, todos mencionando nos seus artigos a cortiça.
Da Revista da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto dos departamentos de História e de Geografia
destacamos Jorge Fernandes Alves, Paulo Eduardo
Guimarães, Nicole Devy-Vareta, assim como Maria
Madalena Allegro de Magalhães. Do “Boletim da Junta
Nacional de Cortiça” com diversos artigos destacamos
Hernâni de Barros Bernardo e Joaquim Vieira Natividade; e por fim do “Dicionário de História de Portugal”
destacamos Armando de Castro, João Confraria e Alves Monteiro.
Tal como as outras ciências a História não é uma área
fechada. Está sempre condicionada a novas investigações, novos projectos e novas formas de pensar
que possam acrescentar algo mais, ou em alguns
casos contradizer o que foi dito e defendido. Numa
altura em que recentemente as palavras de um comentador televisivo levantaram alguma polémica
em torno do papel da História e dos historiadores na
sociedade, estes, quanto mais não seja poderão servir
para que através do seu conhecimento ajudem a que
não se repitam erros do passado. Para isso basta que
quem gere a sociedade a eles recorra, afinal num país

com mais de 800 anos de memória a História tem e
terá sempre um papel a relevar.

Fontes e Bibliografia:
ALVES, Jorge Fernandes (2007). De pedras fez terra
- um caso de empreendedorismo e investimento agrícola no Nordeste Transmontano (Clemente Meneres).
In Revista da Faculdade de Letras – História. III Série.
Vol.8. Porto, pp. 113-155.
CARBONELL, Charles-Olivier (1981). Historiografia
.Lisboa: Teorema.
EVANS, Richard J. (1997). Em Defesa da História. Lisboa: Temas e Debates.
LAINS, Pedro (1995). A economia portuguesa no
século XIX: crescimento económico e comércio externo 1851-1913. Lisboa: Imprensa Nacional Casa
da Moeda.
MENDES, Américo M. S. Carvalho (2002). A Economia do Sector da Cortiça em Portugal. Evolução das
actividades de produção e transformação ao longo
dos séculos XIX e XX. Porto: Universidade Católica
Portuguesa.
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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Green Cork já recolheu 160 toneladas de rolhas
O

projecto Green Cork – criado pela Quercus
há cinco anos – já conseguiu recolher e reciclar
160 toneladas de rolhas de cortiça, até final de
Fevereiro. A iniciativa desenvolve acções de
preservação do sobreiro e da floresta autóctone
em geral, incentiva o uso da cortiça como material ecológico e contribui para a redução de
resíduos. Desde 2008, o Green Cork sensibiliza
a comunidade em geral para a escolha da cortiça como material natural, para o valor e preservação do montado de sobro, planta árvores
autóctones (com o valor recebido pela Quercus
da venda das rolhas para reciclagem já foram
plantadas cerca de 120 mil árvores de espécies autóctones em todo o país) e desenvolve
acções com a comunidade escolar, através do
Green Cork Escolas, como foi o exemplo do concurso de presépios por altura do Natal.
A recolha de rolhas é feita com o apoio do Continente, do Dolce Vita, da Biological, do Corpo
Nacional de Escutas, de Municípios (entre os
quais Alcobaça) e das Escolas, através da colocação de pontos de recolha de rolhas por todo
o país. As rolhas recolhidas são encaminhadas
para as empresas do sector da cortiça que se

responsabilizam por, posteriormente, as aproveitar na fabricação de novos produtos em cortiça que não rolhas.
O ano de 2012 foi o ano em que se recolheram
mais rolhas de cortiça em Portugal, mas mesmo
assim, num mercado onde entram cerca de 320
milhões de rolhas por ano, o Green Cork não
atingiu 6 por cento de recolha dessas rolhas. “Se
6 por cento parece pouco na realidade é muito,
representa o esforço voluntário e uma comunidade que se envolveu de mangas arregaçadas
na valorização dum produto português e na
floresta autóctone. Ainda se podem recolher
muitas mais rolhas e plantar muitas mais árvores”, pode ler-se na informação divulgada pelo
projecto.
Para incentivar esta recolha, a Quercus lançou
este ano um concurso dirigido aos escuteiros.
Ideia que dá seguimento ao que foi desenvolvido, em 2012, através da iniciativa “Rolhas
que Dão Folhas”, onde o Continente premiou
escolas pela recolha de rolhas de cortiça. Por
cada quilo de rolhas entregue pelos escuteiros,
a Quercus dá em troca uma árvore autóctone
para plantar no Campo Nacional de Actividades

Escutistas de Idanha-a-Nova, em Novembro de
2013. O Agrupamento de Escuteiros que recolher mais rolhas ganha um Acampamento em
EcoCamping com visita guiada à Herdade do
Freixo do Meio, nos dias 28 e 29 de Setembro.
Para obter mais informações consulte www.greencork.org .
Para celebrar os cinco anos da iniciativa, realizou-se o 1º Encontro Green Cork, no final de
Fevereiro, em Alcobaça, com o apoio do Município de local e Ordem dos Biólogos. O encontro
contou com a participação várias entidades, incluindo a APCOR. A terra natal de Joaquim Vieira
Natividade – pai da subericultura portuguesa acolheu cerca de 70 participantes que durante
três dias assistiram a sessões orais, participaram
em debates e fizeram um percurso interpretativo do património natural autóctone.
Para a APCOR “a recolha e reciclagem das rolhas
de cortiça é mais um passo fundamental para
aproveitar e conservar este recurso valioso. A
cortiça que já foi utilizada como vedante, poderá agora dar origem a muitos outros produtos. Este ciclo demostra que na cortiça tudo se
transforma e nada se perde.”
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ASSOCIADOS

António Espírito Santo, Sócio-gerente da Lusobel Cortiças, Lda

“Inovação e pioneirismo
é um objectivo sempre
presente”

Lusobel comercializa
30/50 milhões de rolhas/ano

Análises sistemáticas ao
TCA fazem parte dos
procedimentos da empresa

A

ntónio Espírito Santo e Harry Elzendoorn,
um português e um belga, foram os fundadores da Lusobel Cortiças, Lda. – a origem dos
criadores da empresa deu origem ao nome
da mesma. Em 1988, Harry era um cliente de
rolhas de cortiça e mostrou-se interessado em
criar uma empresa da área; Espírito Santo já tinha conhecimento na indústria, pois trabalhava há alguns anos no sector; e, assim, partiram
para a constituição da Lubobel Cortiças, Lda. A
empresa nasceu na Rua de Regadas de Trás, em
Santa Maria de Lamas, local onde se mantém

até hoje, embora tenha crescido de um pequeno armazém para a área actual. Começaram
com dois colaboradores, já atingiram os 34,
entre 1995/2000, e hoje ficam-se pelos 16. Têm
como actividade principal o acabamento de
rolhas de cortiça natural para vinho e espirituosos, vendendo, actualmente para países como
EUA e Inglaterra, mas “onde há crescimento das
vendas é aqui que nós estamos”, refere o sócio-gerente, António Espírito Santo. Um negócio
que actualmente conta com 30/50 milhões de
rolhas/ano.

Inovação e Qualidade são as
chaves
Desde 2000, que a Lusobel Cortiças Lda. é certificada pelo Systecode – Sistema de Certificação
das Empresas mediante o Código Internacional
das Práticas Rolheiras – tendo, desde então, incentivando todos os seus fornecedores a aderir
ao mesmo sistema, no sentido de atingir o melhor
produto para entregar ao cliente. O sócio-gerente
afirma: “este sistema tem educado as empresas e
possibilitado mais seriedade. No entanto, a certificação tem de começar desde o início na preparação da cortiça e, também, deveriam ser criadas
regras para os intermediários que compram e
vendem cortiça. Ajustar o Systecode a estas empresas, criando normas para eles seguirem, ajudaria ao melhoramento de todo o sistema”. António
Espírito Santo sugere, ainda, a “transposição do
Systecode para a normalização europeia. As regras
seguidas por este sistema deveriam ser aplicadas
como standard das normas europeias, para que o
sector possa melhorar cada vez mais”.
A Lusobel Cortiças, Lda. tem como objectivo
“inovar e investir em novos processos de trabalho tendo sido pioneira em muitas das áreas da
indústria da cortiça, nomeadamente colmatagem e revestimentos aquosos”, pode ler-se no
sítio da empresa. Assim, “tivemos a primeira máquina portuguesa de lavação, a primeira máquina portuguesa de escolha, e a primeira empresa
a implementar a colmatagem e lavação à base
de água”, refere António Espírito Santo.
Para garantir a qualidade e segurança dos seus
produtos, a empresa “iniciou análises de TCA
sistemáticas a todos os lotes antes da entrada
destes na empresa. Foi, ainda, com o espírito de inovar e evoluir que desenvolveu dois
processos revolucionários: processo BEMA e
Processo D’AROMA”, são outras notas deixadas
pela empresa na sua página da Internet.
No que toca ao trabalho da APCOR, o empresário aponta a informação que circula através dos
meios da associação. E deixa algumas sugestões:
“a realização de reuniões com os associados dos
vários sub-sectores poderia contribuir para perceber os problemas que cada sub-sector e facilitar
a busca de acções e soluções para os mesmos”.
Ao nível sectorial, aponta ainda algumas medidas: “um maior controlo do TCA para credibilizar o
sector; um Systecode laboratorial para encontrar
padrões nos testes realizados e evitar discrepâncias de valores; e uma formação específica para os
comerciais que vendem as rolhas (de modo a uniformizar mensagens, e a gerar um conhecimento
mais profundo das rolhas mas também das garrafas), para que estes possam ajudar os seus clientes
a optar pela melhor solução para o seu vinho”.

PROGRAMAS
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Programa

Principais actividades em curso

Próximas actividades

Programa APCOR /
ONS

· Trabalho de análise e tradução de normas, em
função do Programa de Normalização;
·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;
·B
 alanço da actividade realizada em 2012 face ao
programa existente, para análise com as diversas
subcomissões e envio ao IPQ.

· 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;
· Realização de reuniões com as diversas subcomissões
para acompanhamento e monitorização das actividades
do Programa de Normalização.

· Preparação dos documentos de suporte a entregar às
ED’s (empresas);
· Inicio das visitas às ED’s, para finalizar e validar a sua
inscrição no programa;
· Inserção de dados das empresas no NetPME e SIIFSE;
· Início das intervenções de Consultoria nas empresas
seleccionadas;
· Realização de seminário de lançamento do projeto na
APCOR.

Programa Formação
PME

·D
 ecisão de lançamento de procedimento para
contratação dos serviços de Consultoria e
Formação;
·C
 omunicação desta decisão no sítio da APCOR;
· Elaboração de cadernos de encargos;
·R
 ecepção, Análise, Aprovação e Adjudicação das
propostas recebidas de entidades externas para
execução destes serviços;
·D
 ecisão de lançamento de procedimento
para contratação dos serviços de Preparação,
Desenvolvimento e Avaliação no âmbito da Rubrica 4;
· Elaboração de cadernos de encargos;
·C
 onvite para apresentar propostas para a prestação
destes serviços de Preparação, Desenvolvimento,
Acompanhamento e Avaliação;
·R
 ecepção, Análise, Aprovação e Adjudicação das
propostas recebidas de entidades externas para
execução destes serviços;
·P
 ublicação das adjudicações efectuadas no sítio da
APCOR e do JOUE.

GIP APCOR –
Gabinete de
Inserção Profissional

·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.

· 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.

Promoção
Internacional da
Cortiça – InterCork II

·P
 reparação de candidatura;
· S ubmissão de candidatura ao QREN/Compete;
·R
 ealização de reuniões com empresas de cortiça
para preparação do projecto;
· E laboração de Briefings e Cadernos de Encargo para
lançamento de concurso público internacional.

· Comunicação da aprovação ou não aprovação do
projecto.

Cork 2013/2014

·P
 reparação de candidatura;
· S ubmissão de candidatura ao QREN/Compete.

· Comunicação da aprovação ou não aprovação do
projecto.

.20 NOTÍCIAS APCOR NOTÍCIAS

Dentro de uma garrafa
A

campanha de promoção da cortiça em
Espanha “CORK” promoveu uma iniciativa no
19º Salão Internacional de Maquinaria e Equipamentos para Caves (Enomaq) que teve por

objectivo recolher imagens de pessoas dentro
de uma garrafa vedada com rolha de cortiça. O
evento decorreu de 12 a 15 de Fevereiro na Feira de Zaragoza, Espanha.

Mais de 700 pessoas aderiram e, de entre elas,
estavam profissionais do sector, jornalistas, e
outros visitantes. As fotografias podem ser visualizadas em: www.preservalobueno.com .

