
O reconhecido designer de interiores 
americano Vern Yip é o mais recente 
embaixador da cortiça. Yip é conhecido 
do público pelo facto de ser uma %gura 
televisiva ligada a programas de design 
de interiores. 

| p. 7

Vern Yip apoia
a cortiça

A cortiça foi um dos elementos que 
marcou presença no Gaia Design Meeting 
| Indústria, que decorreu de 18 a 20 de 
Setembro, no Espaço Corpus Christi,  
em Gaia.

| p. 12

Cortiça no Gaia 
Design Meeting

A cortiça marcou presença no maior 
evento de promoção do vinho do Porto, o 
Porto Wine Fest (PWF), que decorreu 
de 16 a 20 de Julho, na ribeira de Vila 
Nova de Gaia. 

| p. 15

Cortiça no
Porto Wine Fest

Sete premiados
na Gala Anual | p.  3
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EDITORIAL

Cortiça faz parte do futuro

O emblemático Palácio da Bolsa, no Porto, foi o local escolhido para celebrar a 5º Gala 
Anual da Cortiça. Neste espaço estão gravados 175 anos de história muito ligados ao co-
mércio e à indústria e a sala onde teve lugar o evento, o Pátio das Nações, encerra todo o 
simbolismo das estreitas relações de amizade e de comércio que Portugal mantinha com 
mais de vinte países. A cortiça é um dos produtos portugueses que melhor se encaixa neste 
simbolismo. Constituída por uma grande diversidade de empresas, entre grandes e PME’s, 
a %leira exporta mais de 95 por cento do que produz para mais de 100 países em todo o 
mundo, sendo ainda o Sobreiro um símbolo nacional!
Pelo quinto ano consecutivo, a APCOR homenageou um conjunto de pessoas ou institui-
ções que se destacaram pelo seu trabalho e ligação com a cortiça. Neste evento, foi refor-
çado o agradecimento a todos os galardoados, pelo facto de terem reconhecido na cortiça, 
uma fonte de inspiração; e a todos os que não tendo recebido prémio algum têm dado 
provas de muito trabalho em prol da valorização do sector, em especial aqueles que nos 
apresentaram as suas propostas e ideias para o concurso que foi lançado para o Prémio 
Inovação.
Quando se dirige uma organização, à imagem da APCOR, em que a principal missão é po-
tenciar o colectivo, o crescimento global e o sucesso comum, tem-se um enorme, mas 
muito estimulante desa%o. O sucesso de outros pelo trabalho que se desenvolve é uma 
satisfação que ultrapassa as conquistas individuais e tem sido esta a tónica e a missão desta 
Direcção.
Um exemplo, talvez o melhor desta missão, são as campanhas de promoção e divulgação 
internacional da Cortiça e dos seus produtos que a APCOR tem vindo a desenvolver, estan-
do a campanha InterCork II em plena fase de execução.
Mas os sucessos passados e presentes não garantem o futuro e as exigências dos clientes 
vão continuar a aumentar. Por esta razão, a APCOR mantém uma linha estratégica interna 
de aposta na qualidade e na inovação. 
Alguns exemplos são: o código de boas práticas industriais e o sistema de acreditação Sys-
tecode, o “Roadshow Universidade / Indústria da Cortiça”, e o recente Centro de Competên-
cias do Sobreiro e da Cortiça. 
Por tudo aquilo que que já foi realizado, pelo que está neste momento a decorrer e pelo 
que ainda se irá fazer, a Fileira da Cortiça faz parte do futuro e faz parte deste novo mundo 
que todos ambicionam.

A Direcção

Propriedade: APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça
Presidente: João Rui Ferreira · Director Geral: Joaquim Lima 
Coordenação e Redacção: Cláudia Gonçalves
Gra$smo e Impressão: Plenimagem 
Periodicidade: Trimestral · Tiragem: 1200 exemplares · Distribuição: Gratuita
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Prowine
China

12 a 14 de 
Novembro

China www.prowinechina.com

Forum Vini
14 a 16 de 
Novembro

Alemanha www.forum-vini.de

Vinitech
20 a 21 de 
Outubro

Itália
www.fierabolzano.it/
autochtona

Wine2Wine
12 a 14 de 
Novembro

China www.prowinechina.com

ViniSud 
03 a 04 de 
Dezembro

Itália www.wine2wine.net

Enomaq
24 a 27 de 
Fevereiro de 
2015

Espanha www.enomaq.es

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

The Big
5 Show

17 a 20 de 
Novembro

Emirados 
Árabes 
Unidos

www.thebig5.ae

SIB
26 a 30 de 
Novembro 

Marrocos www.sib.ma

Bauma China 
25 a 28 
Novembro

China www.bauma-china.com

Construct 
03 a 05 de 
Dezembro

Canadá www.constructcanada.com

Bau
19 a 24 de 
Janeiro de 2015

Alemanha www.bau-muenchen.de

Surfaces
20 a 23 de 
Janeiro de 2015

EUA www.surfaces.com

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

Financiamento, 
risco e captação 
de investimento 
para o sector 
florestal

12 de
Novembro

Porto – 
Reitoria da 
Universi-
dade

www.aiff.pt

Memória sonora 
da cortiça

15 Novembro
Lourosa 
– Casa da 
Cultura

www.imaginarius.pt

Jantar Natal 
APCOR

12 de
Dezembro

Porto www.apcor.pt
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Ex-secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural

Presidente da APCOR

5ª Edição da Gala Anual 

Cortiça presta homenagem
a sete entidades
A APCOR promoveu a 5ª Gala Anual da Cor-
tiça. Este evento, que se repetiu pelo quinto 
ano consecutivo, teve lugar no Palácio da Bolsa, 
no Porto, e pretendeu valorizar e reconhecer a 
excelência de personalidades e/ou entidades 
que, nos últimos anos, se destacaram e contri-
buíram para a promoção, desenvolvimento e 
crescimento do sector e da %leira da cortiça.os 
franceses associa a cortiça a vinho de qualidade.
A APCOR elegeu sete categorias de Prémios que 
distinguiram diferentes áreas do saber. Os premia-
dos foram: Prémio Floresta – ACHAR (Associação 
de Agricultores da Charneca), pelos trabalhos de 
investigação e de promoção que tem desenvol-
vido em prol do sobreiro; Prémio Informação – 
Carlos Cabral, enó%lo e consultor de vinhos do 
Pão de Acúçar no Brasil, pelo seu trabalho de 
promoção da cortiça naquele mercado; Prémio 
Conhecimento - Valeria Mazzoleni, da Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, pelo seu tra-
balho de investigação em torno do vinho e da 
cortiça, desenvolvido no Istituto di Enologia e 
Ingegneria Agro-Alimentare; Prémio Revelação 
– Nike, pela utilização da cortiça em dois mo-
delos de ténis – edição especial LeBron X NSW 
e NIKEiD Air Force 1 series; Prémio Inovação – 
NuSpa, Granorte, pela aplicação da cortiça em 
objectos de decoração e design; Prémio Rolha 
de Cortiça – Sociedade Agrícola da Herdade da 
Torre de Curvo, Lda, pelo seu trabalho de pro-
moção da cortiça nos seus vinhos; e, por último, 
Prémio Mérito – João Santos Pereira, do Institu-
to Superior de Agronomia, pelo trabalho de in-
vestigação em torno do montado e do sobreiro 
(ver página 4 e 5).
O prémio Inovação foi o resultado do concurso 
que a APCOR lançou e que recebeu um conjun-
to de propostas de produtos inovadores e dis-
tintos elaborados com cortiça. 
Para o ex-secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Francisco Gomes da Sil-
va, “a promoção de um futuro sustentável para 
o sobreiro passará sempre, no meu modo de 
olhar a \oresta, pela sua valorização económica, 
sem descurar as suas outras múltiplas valências. 
Para tal, temos que convocar de%nitivamente 
todo o conhecimento que existe nos diversos 

agentes, públicos e privados, e coloca-lo ao ser-
viço de quem cuida desta nossa árvore nacio-
nal. Demos, nesse sentido, um passo decisivo ao 
criar o Centro de Competências do Sobreiro e 
da Cortiça. Este centro multidisciplinar, que não 
teria sido possível constituir sem uma indústria 
motivada e que sempre demonstrou empenho 
em cooperar, irá reforçar o papel dominante a 
nível mundial que Portugal assume na %leira da 
cortiça. Estamos todos de mãos dadas na de%ni-
ção das prioridades a investigar, na divulgação 
e transferência do conhecimento e na inovação 
e promoção que este conhecimento permite.”
Para o presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 
“esta iniciativa visa reconhecer o esforço do sec-
tor e de outras áreas de conhecimento que ele-
geram a cortiça como material e que têm procu-
rado mais e melhores produtos com cortiça. Os 
premiados revelam isso mesmo.” E continua: “ofe-
recer produtos com maior valor implica trabalhar 
internamente ao nível da inovação, da qualidade 
e da formação.” O dirigente a%rma ainda que “a 
recuperação que o sector operou na última dé-
cada é um bom exemplo do trabalho consegui-
do a este nível, mas as exigências mantêm-se e 
sabemos que é necessário continuar a investir 

nesta linha estratégica para o sector.”
O evento contou com uma forte adesão dos as-
sociados da APCOR e de entidades externas ao 
sector, num total de mais de 200 pessoas. 
O júri da Gala foi constituído pelo presidente 
da APCOR, João Rui Ferreira, por Helena Pereira, 
ex-Reitora da Universidade Técnica de Lisboa e 
professora do Instituto Superior de Agronomia 
(ISA), e Armando Sevinate Pinto, ex-ministro da 
agricultura. 
Durante o evento foi, ainda, entregue o prémio 
do concurso de Design que elegeu um novo 
suporte para a água. Este concurso, denomina-
do ‘Beba água da torneira com con%ança’ , foi 
organizado pela ERSAR - Entidade Reguladora 
dos Serviços da Água e Resíduos, pela APCOR e 
pela Associação Nacional Designers. O vencedor 
foi o projecto AQUA, da autoria de Minerva Loos, 
tendo sido atribuído duas menções honrosas aos 
projectos ReGATo, da autoria de Liliana Pereira, e 
TÉPA, da autoria de Bruno Miguel dos Reis.
O evento teve o apoio principal da PT Comuni-
cações – e, ainda, da Aon Portugal – Corretores 
de Seguros, S.A.; Bureau Veritas; Dimension Data 
e LeasePlan - Comércio e Aluguer de Automóveis 
e Equipamentos Unipessoal, Lda..
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A Achar foi constituída em 1989 para defender 
interesses comuns dos agricultores da charneca 
ribatejana, abrangendo os concelhos da Cha-
musca, Alpiarça, Almeirim e limítrofes. Congrega 
mais de duas centenas de gestores com uma área 
florestal superior a 100 mil hectares, uma jornada 
associativa que demonstra a pertinência da visão 
estratégica de quem então apostou na partilha 
de meios e conhecimento. Mas, aos incrementos 
conseguidos na produção, estará intimamente as-
sociado: a sustentabilidade dos recursos naturais; 
a responsabilidade social; e o particular “carinho” 
pelo montado de sobro.
Pode-se destacar algumas actividades que se têm 
desmultiplicado ao longo dos últimos 25 anos: 
informação, formação e comercialização; gestão 
\orestal; prevenção de incêndios; monitorização e 
luta contra pragas e doenças; constituição e gestão 
de 5 zonas de intervenção \orestal com mais de 90 
mil hectares; certi%cação FSC® e PEFC, onde pas-
sados 5 anos conta com mais de 29 mil hectares, 
dos quais 19 mil hectares são de montado de sobro 
com 362 000 arrobas de cortiça vendida certi%cada; 
e investigação e desenvolvimento em parceria com 
diversas entidades públicas e privadas, Universida-
des, Politécnicos, centros de investigação.
Recentemente foi distinguida com o milésimo 
certi%cado de gestão \orestal FSC e o certi%cado 
“Dryland Champions” - pela reabilitação de ecos-
sistemas degradados com a recuperação de áreas 
ardidas.

Notícias APCOR - O que representou para si esta homenagem da APCOR?
Esta homenagem representa para a nossa Associação um incentivo para con-
tinuarmos a desenvolver a nossa actividade, no sentido de uma melhoria da 
exploração do montado de sobro de uma forma sustentada bem como da me-
lhoria da cortiça produzida, aprofundando a nossa colaboração com todos os 
intervenientes na %leira, principalmente na área da investigação e promoção.

Notícias APCOR - Que conselhos/orientações /desejos, gostaria de dei-
xar para o sector da cortiça?
Que se continue a apostar na divulgação do ecossistema “Montado” e na sua 
importância em termos de biodiversidade, da sua importância económica e 
na criação de emprego. Numa sociedade cada vez mais preocupada com os 
valores ecológicos, a divulgação da cortiça como material 100% natural, reci-
clável e reutilizável, com uma enorme abrangência de aplicações e atributos, 
tem uma grande importância  para uma sua maior utilização. Devemos con-
tinuar a apostar na investigação de modo a procurar novas utilizações para 
a cortiça, e melhorar as existentes, sem esquecer no entanto que o principal 
produto é a rolha e aí devemos concentrar os nossos esforços de forma a me-
lhorar as tecnologias de produção e a qualidade. 

Notícias APCOR - E a título pessoal. Que projectos pro$ssionais tem para 
o futuro? A cortiça está incluída neles?
A exploração agro-\orestal da qual participo na gestão tem uma área de mon-
tado de sobro que, infelizmente, ardeu na sua totalidade, em 2003. Já foi execu-
tado um projecto de re\orestação e vamos continuar a apostar no seu desen-
volvimento e exploração sustentada, tendo já sido feita uma poda de formação.
Enquanto associado e membro da Direcção da ACHAR, vamos continuar a co-
laborar com outras associações de produtores \orestais, universidades e outras 
instituições ligadas à investigação e com a indústria de forma a desenvolver 
novas tecnologias e obter um melhor conhecimento da %leira da cortiça, para 
melhorar a qualidade da mesma e uma exploração sustentada do montado.

Carlos Cabral estuda o universo dos vinhos desde 
1969, ano em que recebeu das mãos de seu futu-
ro sogro, Heinz Godau, uma garrafa de Porto Dom 
José. Em 1980, fundou a Sociedade Brasileira dos 
Amigos do Vinho (Sbav) e, actualmente, é consul-
tor de vinhos do Grupo Pão de Açúcar e profundo 
conhecedor do Vinho do Porto. O enó%lo de%ne os 
rótulos das prateleiras dos supermercados e é res-
ponsável pela formação do grupo de promotores 
de vinhos especializados, que orientam os clientes 
nas suas compras.
Carlos Cabral é, ainda, um palestrante nato, quer no 
Brasil quer nos países produtores de vinhos que ha-
bitualmente visita, organizando, também, viagens 
às caves brasileiras e internacionais. A consultoria 
na área vinícola e a escrita (possui vários projectos 
literários) são outras das suas paixões. No âmbito 
do projecto InterCork – Promoção Internacional da 
Cortiça - é embaixador da cortiça no Brasil desde 
Abril desde ano.

Notícias APCOR - O que representou para si esta homenagem da APCOR?
Representa um incentivo e um aumento das responsabilidades em divulgar 
ainda mais as vantagens que a cortiça trás para toda a humanidade quando 
sua aplicação só vem colaborar para a redução de agentes que prejudicam 
a natureza. Com o Prémio o comprometimento e o engajamento á causa da 
utilização da cortiça se agiganta ainda mais.

Notícias APCOR - Que conselhos/orientações/desejos gostaria de deixar 
para o sector da cortiça?
Que nunca deixe de divulgar a todas as esferas da sociedade os benefícios 
da cortiça e as suas propriedades e multiplicidade de utilizações, chamando 
a atenção para um ponto positivo que raros produtos possuem: o de fazer 
bem sem agredir a natureza, além de manter para todos um campo de cul-
tivo onde a natureza se faz presente através do respeito a biodiversidade.

Notícias APCOR - E a título pessoal. Que projectos pro$ssionais tem para 
o futuro? A cortiça estará incluída neles?
A cortiça agora faz parte da minha vida. Como estudioso do vinho há 45 
anos, só me preocupava com o líquido, agora descobri uma enorme cadeia 
produtiva que faz com que a qualidade desse nobre produto tanto depende.

A Granorte – Revestimentos de Cortiça Lda. é uma 
empresa portuguesa fundada em 1972 e que visou o 
aproveitamento dos desperdícios da indústria rolhei-
ra. O conhecimento adquirido ao longo do tempo 
permitiu-lhes o desenvolvimento de soluções técnicas 
em diversas áreas, podendo oferecer, nos dias de hoje, 
granulados e aglomerados de cortiça, rolos de cortiça, 
pavimentos e revestimentos e, ainda, peças de design.

Notícias APCOR - O que representou para si esta 
homenagem da APCOR?
Reconhecimento do esforço, trabalho e vontade 
com que no dia-a-dia, nos empenhamos para cres-
cer, travando por vezes uma luta heróica, numa con-
juntura difícil.

Notícias APCOR - Que conselho/orientações/de-
sejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?  
A cortiça ainda não chegou a alguns locais. Há con-
tinentes para os quais o desenvolvimento é uma 
esperança. No entanto, são pontos estratégicos a 
explorar no futuro que desejamos próximo. 

Os retratos do mundo de hoje são múltiplos: o momento actual da situação 
económica com toda a sua ambiguidade, cheia de sucessos e falhanços, são 
motivo de grande preocupação; os avanços tecnológicos conseguidos exi-
gem uma actividade cada vez mais intensa, uma luta diária individual e colec-
tiva; as novas técnicas a judaram os empresários a ter maiores possibilidades 
para competir, tornando as empresas cada vez mais autónomas, fazendo des-
cobertas diárias, animadoras e interessantes, que por vezes nos surpreendem; 
e com muito trabalho, espirito de sacrifício, persistência e dedicação, a indús-
tria da cortiça contribuirá para o engrandecimento do nosso país.

Notícias APCOR - E a título pessoal. Que projetos pro$ssionais tem para 
o futuro? A cortiça estará incluída neles?
Já trabalho na indústria corticeira há 59 anos. Nunca trabalhei noutro ramo, 
sempre foi esta a minha pro%ssão. Apesar da minha idade exigir já um certo 
cuidado, ainda me sinto activo, e com vontade de continuar. Sei que não 
estou cá para %car, por isso, já estou a preparar a minha sucessão, embora 
não pense em abandonar a empresa.
Reconheço que a qualquer momento posso fazê-lo, uma vez que considero 
a nova geração que comigo trabalha bem preparada, com garra, e capaz 
de continuar a enfrentar os novos desa%os, que todos os dias nos surgem, 
fazendo da GRANORTE uma empresa do futuro. O derrotismo é o maior ini-
migo do empreendedor.

Alberto Freitas, da empresa Dimension Data, 
e presidente da ACHAR - Associação dos 
Agricultores da Charneca, João Maria Guerra 
Tomaz

Prémio Floresta

Prémio Informação

Carlos Cabral – Enó%lo

Armando Sevinate Pinto (júri da 
Gala), Joaquim Figueiredo, Granorte - 
Revestimentos de Cortiça Lda., Helena
Pereira e João Rui Ferreira (júri da Gala)

Prémio Inovação 
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Valeria Mazzoleni é professora de tecnologias de 
produção vinícola na Università Cattolica del Sacro 
Cuore of Piacenza, em Itália. Desde 1984, desenvolve 
o seu trabalho de investigação no Institute of Oeno-
logy and Agro-Food Engeenering, no campo da eno-
logia. Nos anos 90 começa a estudar a cortiça como 
vedante para o vinho, assegurando, ainda, o controle 
de qualidade daquela instituição para este material.
As suas principais áreas de intervenção são: estudos 
relacionados com o “gosto a mofo”, o famoso TCA; es-
tudos sobre a composição da cortiça: identi%cação 
dos elementos voláteis na matéria-prima e nas pran-
chas, depois do armazenamento e da cozedura e a 
sua in\uência e transmissão para o vinho.
Participou, também, como autora, em vários livros 
sobre a cortiça, a destacar: o Nuovo disciplinare sulle 
metodiche analitiche per il controllo del tappo in su-
ghero, da associação congénere da APCOR, em Itália, 
a Federlegno; publicou dois livros de bolso sobre a 
cortiça como vedante para vinhos tranquilos e espu-
mantes, alertando para a correcta utilização da corti-
ça nas caves e, por último, colaborou com a APCOR 
na elaboração do seu manual técnico para o uso das 
rolhas de cortiça, lançado no mercado italiano.

Notícias APCOR - O que representou para si esta homenagem da APCOR?
O prémio atribuído é um reconhecimento apreciado por aquilo que tem sido 
a minha carreira. Gostaria de dedicar o mesmo aos meus colegas e a todos 
os peritos na cortiça e no vinho que apoiaram a minha actividade ao longo 
destes 20 anos.

Notícias APCOR - Que conselho/orientações/desejos gostaria de deixar 
para o sector da cortiça?
Se considerar a  cortiça do ponto de visto enológico, que é a minha área de es-
tudo, eu penso que é possível levar a cabo um controle mais apertado no que 
toca aos montado e isto poderá levar ao aumento da qualidade da matéria-
-prima e isto irá re\ectir-se na qualidade das rolhas. Para além disto, eu penso 
que a divulgação nas caves deve ser incrementada de modo a que seja possí-
vel elevar a performance das rolhas no armazenamento do vinho.

Notícias APCOR - E a titulo pessoal. Que projetos pro$ssionais tem para 
o futuro? A cortiça estará incluída neles?
O mundo da cortiça é o meu campo de actividade já há muito tempo, pelo 
que é impossível abandona-lo. No futuro, espero poder continuar a partilhar a 
minha experiência com outros colegas e com todos os que estão envolvidos 
na produção e utilização das rolhas de cortiça. 

A Sociedade Agrícola da Herdade da Torre de 
Curvo, Lda é uma Exploração Agrícola familiar situa-
da no concelho de Monforte em pleno Alto Alentejo, 
sudeste de Portugal, bem perto da fronteira com a 
Estremadura espanhola. Tem defendido a utilização 
da rolha de cortiça com campanhas de promoção 
cruzadas entre o seu vinho e a rolha, tendo, ainda, 
indicado no rótulo dos seus vinhos a sua presença.

Notícias APCOR - O que representou para si esta 
homenagem da APCOR?
Esta homenagem foi recebida com uma grande satisfa-
ção. Sentimos que o trabalho da nossa empresa familiar 
ao defender, acerrimamente, a cortiça na sua aplicação 
aos nossos vinhos Torre do Frade e Virgo, teve eco na 
principal associação do sector industrial da cortiça.

Notícias APCOR - Que conselho/orientações/de-
sejos gostaria de deixar para o sector da cortiça?
Devido à importância que o sector assume para a 

economia portuguesa torna-se indispensável o reforço das relações sócio-
-pro%ssionais de todos os parceiros da %leira, no sentido de, cada vez mais, se 
aproveitarem todos os segmentos do produto cortiça. 
Por outro lado, não nos podemos esquecer que o nosso sobreiro é um ser 
vivo e como tal, não obstante a sua óptima e invejável longevidade, não é 
eterno, pelo que temos de ser nós, o homem, a preocuparmo-nos com a sua 
continuidade. 
Regulamentos comunitários ou nacionais, do tipo do vulgar 2080,devem ser 
reforçados no sentido de se conquistarem novos produtores de sobreiros. 

Notícias APCOR - E a titulo pessoal. Que projetos pro$ssionais tem para 
o futuro? A cortiça estará incluída neles?
A título pessoal considero-me uma pessoa com sorte porque sempre lutei por 
uma agricultura saudável e familiar e tenho o prazer de poder contar na nossa 
organização agrícola com toda a camada jovem oriunda dos sócios já “idosos” 
que nos dão muita força para continuar. 
A cortiça também está no nosso horizonte sendo certo que tenho a minha 
consciência muito tranquila neste aspecto, uma vez que, o universo das nos-
sas explorações, contribui, de forma directa, para a plantação de cerca de 200 
hectares de sobreiros já lá vão 20 anos!   

João Santos Pereira é investigador, professor e escri-
tor. O sobreiro e o montado foram, assim, o seu ob-
jecto de estudo ao longo de muitos anos. O deslum-
bramento por esta espécie levou-o a apurar a investi-
gação em áreas tão especí%cas e inovadoras que nos 
permitem, a todos nós, hoje, conhecer a importância 
do montado e do sobreiro em temas tão especí%cos 
como a resposta ao stress ambiental, e saber o que 
representa em termos de pegada de carbono. Para 
além da investigação, dedicou a vida ao ensino e à 
transferência do conhecimento cientí%co, assumindo-
-se como uma referência nacional e internacional no 
conhecimento do sobreiro e do montado.

Notícias APCOR - O que representou para si esta 
homenagem da APCOR? 
Durante muito tempo a indústria da %leira pouco 
investiu na produção e na preservação da mesma. A 
investigação era também negligenciada. Entretanto 
os problemas – declínio do montado, dani%cação 
das árvores pelo descortiçamento, “gosto da rolha”, 

perspectivas de alterações globais – foram-se avolumando, o que levou a uma 
atitude mais “construtiva” na %leira. Os cientistas sempre deram atenção à cor-
tiça e ao sobreiro. Ao receber esta homenagem, faço-o em nome dos que ao 
longo de décadas, ou pontualmente, participaram no estudo do sobreiro e da 
cortiça, contribuindo para o conhecimento desta espécie única.

Notícias APCOR - Que conselho/orientações/desejos gostaria de deixar 
para o sector da cortiça?
O sobreiro e a cortiça enfrentam problemas enormes. Os montados são ecossis-
temas de origem antropogénica de usos múltiplos – por ex., mercadorias com 
valor e serviços. Por outro lado, se não houver uma exploração económica ba-
seada no uso diversi%cado, di%cilmente se poderá manter ou expandir este tipo 
de ecossistema. Continuar a colaborar com a ciência, mantendo uma liderança 
forte, é talvez uma das principais condições para a sustentabilidade da %leira.

Notícias APCOR - E a título pessoal. Que projetos pro$ssionais tem para o 
futuro? A cortiça estará incluída neles?
Ainda há muitas lacunas no conhecimento dos montados e dos organismos 
que nele vivem – em especial o sobreiro. No meu trabalho pessoal, o sobreiro e 
o montado continuarão como tema central da ecologia mediterrânica, pela sua 
originalidade, relevância socioeconómica e perspectivas para o futuro.

Augusto Bento, da Leaseplan,
e Valeria Mazzoleni

Prémio Conhecimento

Ana Isabel Bocas da Portugal Telecom, e 
Fernando Carpinteiro Albino (à direita), 
da Sociedade Agrícola da Herdade
da Torre de Curvo, Lda

Prémio Rolha de Cortiça

Ex-secretário de Estado das Florestas 
e do Desenvolvimento Rural, e João 
Santos Pereira

Prémio Mérito
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InterCork II em plena execução

Brasil

Itália

Alemanha EUA

O InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça – continua a 
sua plena actividade pelos vários mercados alvo. Destaca-se aqui 
algumas das acções desenvolvidas.

das durante este evento, que visaram promover 
a cortiça, a saber: “Rolha Viva”, “Rolha Zero” e uma 
palestra com Carlos Cabral, que contou com 90 
participantes. Fotogra%as e mais informações 
disponíveis na página do Facebook em www.
facebook.com/100PorCentoCortica.

A cortiça contra-ataca

“A cortiça contra-ataca” é o tí-
tulo de um artigo publicado 
na revista brasileira Prazeres 
da Mesa Especial Vinhos e 
escrito pelo jornalista Horst 
Kissmann, um dos visitantes 

Sugheritivo Day
No passado dia 20 de Setembro decorreu o maior 
SUGHERITIVO de sempre em 6 cidades Italianas: 
Milão, Turim, Génova, Florença, Roma e Bari. Este 
evento teve a colaboração da prestigiada cadeia 
de lojas gourmet italiana, a Eataly, nas quais se 
realizou esta iniciativa. As fotogra%as estão dispo-
níveis no Facebook da campanha em www.face-
book.com/IoStoColSughero.

ao sector da cortiça durante o verão passado.

Formação SENAC com Carlos Cabral

Decorreram nos dias 08  e 29 de agosto, mais 
duas palestras sobre a cortiça portuguesa, rea-
lizadas pelo enó%lo Carlos Cabral. As acções 
foram realizadas na universidade SENAC, na uni-
dade da Penha e no Centro Universitário Cam-
pos do Jordão (cidade de São Paulo).
As palestras foram um sucesso, apresentando 
sempre lotação máxima, onde participaram alu-
nos do SENAC e bloggers. Algumas fotos das pa-
lestras estão disponíveis na página do Facebook 
em www.facebook.com/100PorCentoCortica.

Cortiça marca presença  no 

RIO Wine & Food Festival 

Decorreu entre os dias 15 a 21 de Setembro de 
2014 um projecto inédito no Brasil com o objec-
tivo de atrair visitantes à cidade carioca através 
do vinho e da gastronomia. Foi um festival para 
um público que busca na gastronomia, nos vi-
nhos e em algumas bebidas especiais, os praze-
res da vida. Uma série de iniciativas foram realiza-

Cortiça no Hu+ngton Post

“Eu estou com a cortiça, palavra de Craco” é o 
título do mais recente artigo publicado  no Hu-
�ngton Post italiano, havendo, ainda, uma refe-
rência na página de abertura do sítio do jornal, 
na internet. O artigo está repleto de referências 
às várias utilizações da cortiça e às suas caracte-
rísticas intrínsecas. 

Cortiça em Blog sobre materiais de construção

Cortiça ecoa em vários meios na Alemanha. O 
blogger alemão Igor Josifovic, um dos visitan-
tes ao sector no passado verão, tem publicado 
várias referências à cortiça em diversos meios. 
Especialista da área dos materiais de constru-
ção e decoração, o jornalista alemão publicou 
três artigos de relevo no Blog  www.happyinte-
riorblog.com, dois “posts” no Facebook https://
www.facebook.com/happyinteriorblog?fref=ts 
, 11 “tweets” no Twitter https://twitter.com/Igor-
Josif , quatro “posts” no Google+, uma história 
no STELLER, um artigo como autor convidado 
no www.houzz.com e mais um artigo no Blog 
de interiores www.otto.de/roombeez. 

Campanha de Publicidade chega

a vários meios

As ruas de Napa Valley foram presenteadas com 
outdoors onde a cortiça surge associada ao 
vinho, com o slogan “Qualquer vinho de quali-
dade merece rolha de cortiça”. Os três outdoors 
estarão nas ruas de Junho a Outubro. Paralela-
mente, iniciou-se uma campanha de publicida-
de nos media, com a publicação de um anúncio 
no Wine Business Monthly.

Eva Brenner dá voz à cortiça

O terceiro e último vídeo com o testemunho de 
Eva Brenner, embaixadora da cortiça no merca-
do alemão, foi lançado. A designer fala sobre 
as vantagens da cortiça. O vídeo foi divulgado 
nas redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter e 
Google+.
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França China

Para contribuir basta entrar no link abaixo e as-
sinar a petição. http://www.change.org/p/aux-

-professionnels-du-vin-pour-la-transparence-sur-

-le-bouchage-des-vins?recruiter=20259847&utm_

c a m p a i g n = s i g n a t u r e _ r e c e i p t & u t m _

medium=email&utm_source=share_petition

Aux Racines du liège

Guillaume Perrin participante da visita ao sector 
da cortiça, em Junho passado,  escreveu o ar-
tigo “Aux Racines du liège”no jornal LA MARNE 
AGRICOLE, meio com impacto regional e com 
cerca de 5200 exemplares de circulação. Para 
aceder ao mesmo consulte: www.la-marne-

-agricole.com/actualites/matiere-premiere-aux-

-racines-du-liege:ZAM59501.html

Selo da cortiça presente no Guia 

Bettanne+Desseauve

Na edição do guia de vinhos 2015 Bettanne + 
Desseauve todos os vinhos vedados com rolha 
de cortiça estão identi%cados com o selo “Rolha 
de Cortiça”, utilizado no mercado francês. Pode 
obter mais informações em: https://www.face-

book.com/planeteliege/photos/a.1950808971993

54.45307.122409111133200/836267733080664/?t

ype=1&theater 

APP “Planète Liège” já se encontra disponí-

vel para descarregar

A tão esperada App “Planète Liège” já está dispo-
nível para descarregar em Google Play store: ht-

tps://play.google.com/store/apps/details?id=air.

com.planeteliege.PlaneteLiege e na App Store via 
iTunes: https://itunes.apple.com/fr/app/planete-

-liege/id917237194?mt=8. 

Continua activa a Petição dirigida aos 

Pro$ssionais Vinícolas

Está a decorrer uma petição em 
França, que tem como objec-
tivo apelar à indústria vinícola 
para uma maior transparên-
cia sobre o tipo de vedante 

usado nas garrafas. 

Encontro de Sommeliers e Sessão

de informação em Xanghai 

No dia 31 de Agosto, decorreu, em Xanghai, um 
encontro de sommeliers, onde estiveram pre-
sentes 11 participantes e no qual foi feita uma 
apresentação sobre o processo de produção e o 
controlo da qualidade das rolhas de cortiça. Nes-
te mesmo dia ocorreu, igualmente, uma sessão 
de informação sobre o mesmo tema, em que 
estiveram presentes 15 participantes (amantes 
de vinho e importadores de vinho), sendo o an-
%trião da sessão Marshall Chen - embaixador da 
cortiça na China.

Campanha de comunicação na China

chega aos consumidores e ao trade

Os workshops e seminários em locais diversos 
são dois dos mecanismos usados no mercado 
chinês para promover a cortiça junto do consu-
midor e do trade. Ficam aqui alguns exemplos 
das actividades desenvolvidas.

Beijing Cork Stopper 
Workshop – 24 Maio

Chengdu seminar
19 Junho

O reconhecido designer de interiores america-
no Vern Yip é o mais recente embaixador da cor-
tiça. Yip é conhecido do público pelo facto de ser 
uma %gura televisiva ligada a programas de de-
sign de interiores. Dois exemplos são: o progra-
ma da sua autoria ‘Deserving Design with Vern 
Yip’, transmitido pela HGTV; e a recém-concluída 
quarta temporada, do programa ‘Design Star’, 
exibido em horário nobre, também pela HGTV.
“A cortiça como material de revestimento e pa-
vimento transmite serenidade e simplicidade e, 
por isso, está em harmonia perfeita com a na-
tureza. Uma variedade alargada de novos aca-
bamentos oferece um estilo único e moderno e 
que se encaixa na perfeição na casa de todas as 
pessoas”, refere Vern Yip.
Como demonstração desta preferência, o desig-
ner Vern Yip renovou o piso do seu apartamento 
com pavimento em cortiça, abrindo a porta de 

sua casa aos meios de comunicação social, no 
dia 29 de Julho, em Nova Iorque.
Reconhecido pelo seu estilo “clean”, dá especial 
atenção aos detalhes, sendo que muitos dos ele-
mentos das suas criações re\ectem a in\uência 
das suas viagens de infância pela Ásia, América 
Latina e Europa. 
As suas criações têm uma grande abrangência, 
contemplando renovações em programas de TV, 
e projectos de elevado investimento para clien-
tes reconhecidos na América do Norte. 
Registe-se que esta acção está integrada na cam-
panha de comunicação em desenvolvimento 
no mercado dos EUA e Canadá e que faz parte 
de um projecto global denominado InterCork II 
– Promoção Internacional da Cortiça. Mais infor-
mações sobre esta campanha podem ser obtidas 
no sítio www.realcorkfloors.com ou no facebook 
em https://www.facebook.com/realcorkfloors.

Vern Yip apoia a cortiça

Vern Yip (esquerda) mostrou a sua casa
com pavimento em cortiça aos jornalistas
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A APCOR passa a identi%car as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que, até
à data, decidiram apoiar a associação no %nanciamento do projecto InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça.

Associados apoiam APCOR no InterCork II

Empresas Financiadoras - InterCork II

ROLHAS

PORTUGAL

A. Ferreira Pedro & Irmão

Adriano José Carapinha Ginó & Filhos, Lda

Américo Lima - Cortiças, Lda

Amorim & Irmãos S.A.

António A. Fonseca & Filhos, Lda

António Almeida, Cortiças, S.A.

Armando Coelho da Rocha - Indústria de 
Cortiças, Lda

Bernardino & Ferreira, S.A.

Cork Supply Portugal, S.A.

Corksribas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A.

Cortiças Gaio, Lda

Corticeira Piloto & Filhos, Lda

Dimas & Silva, Lda

Elcor - Empresa Corticeira, Lda

Gonçalves & Douradinha, Lda

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda

Henri & Filhos, S.A.

J.A. Rolhas e Cápsulas, Lda

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

J.C. Ribeiro, S.A.

Jorge Pinto de Sá, Lda

La%tte Cork Portugal, Lda.

Lima Vanzeller & Leal, Lda.

M.A. Silva - Cortiças, Lda

Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda

Moisés Lima, Ásia, Lda

Novacortiça, S.A.

Piedade, S.A.

Reginacork, S.A.

Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

RLIC - Comércio e Indústria de Cortiça, Lda

Ru%no & Guerreiro S.A.

Sá & Irmão, S.A.

Sercor, S.A.

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

Soprecor, S.A.

Unicor II - Produtos de Cortiça, Lda

Unidade Industrial de Cortiça, Lda

Valdemar Sá, Cortiças, Lda

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

USA

Amorim Cork America, Inc

Cork Supply USA, Inc

Ganau America, Inc

La�te Cork & Capsule Inc

M.A. Silva Corks USA, LLC

Portocork America, Inc

Scott Laboratories, Inc

FRANÇA

Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège

ITÁLIA

Federlegno Arredo

ALEMANHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V. 

(associação alemã)

Empresas Financiadoras - InterCork II

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PORTUGAL

Amorim Cork Composites, S.A.

Amorim Revestimentos, S.A. 

Granorte - Revestimento de Cortiça, Lda

Sedacor, Lda

USA

Amorim Flooring North America

Schier - Gesco Limited Partnership

Torlys Inc.

ALEMANHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.
(associação alemã)
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Vestido em malha de cortiça Grigi criou o %o de cortiça

Malha de cortiça dá forma 
a peças de vestuário

rava e que de alguma forma “falava”, é muito fácil 
de manipular e de trabalhar, mas quando algo 
não funciona, a cortiça dá logo de si e mostra 
que não é viável prosseguir com a ideia”, explica 
a designer.
“Todos os designers têm um dom. A minha 
identidade a%rma-se pelo experimental – muta-
ção, uma outra face de peças utilitárias e de du-
pla funcionalidade, o novo e o diferente”, refere 
Mónica Gonçalves.
A estilista desenvolveu já três colecções com 
recurso à malha de cortiça, tendo, mais recente-
mente apoiado o desenvolvimento, em parce-
ria com Vera Gonçalves e Joana Branco, da Little 
GRIGI. “Um dia em reunião %zeram a proposta 
de criarem uma marca que fosse o retracto da 
GRIGI mas em versão criança! Adorei a ideia, e 
mal a Little GRIGI nasceu seguiu para Paris junta-
mente com a colecção SS15 da GRIGI, e o feed-
-back foi excelente!”, contou Mónica Gonçalves. 
E conclui: “as criadoras aperceberam-se que ain-
da não existia nada no mercado de criança em 
cortiça, e como apreciavam muito a malha de 
cortiça, decidiram inovar e criar uma nova abor-
dagem no mercado.”

GRIGI é o nome da empresa criada pela de-
signer de moda portuguesa, Mónica Gonçal-
ves, e que tem como objectivo o estudo e a 
experimentação de materiais locais e naturais, 
visando a sua aplicação em diversas áreas, no-
meadamente a Moda. A palavra GRIGI surge de 
um jogo de sílabas e do italiano grigio - cinzen-
to - cujo simbolismo encerra uma força interna 
que suporta males externos. “A GRIGI é um so-
nho próprio que vingou num cenário de crise 
e desmoralização”, explicou a designer. A malha 
de cortiça é o seu grande trunfo. Foi pioneira na 
sua utilização e já recebeu prémios nacionais e 
internacionais devido a esta utilização. “A pai-
xão pela cortiça nasceu quando eu comecei a 
perceber as grandes potencialidades deste ma-
terial, pois era um Mundo a explorar!”, revelou 
Mónica Gonçalves.
A GRIGI nasce com essa malha, do cruzamento 
entre os valores da tradição, da ecologia e da 
sustentabilidade e o desejo de trazer o design à 
cortiça e a cortiça a um lugar plural mais próximo 
do consumidor, através do vestuário.
“Comecei por fazer experiencias caseiras, e logo 
desde início vi que era um material que colabo-

Mónica Gonçalves

Nasceu em Lisboa, em 1989. As artes foram 
desde cedo a sua paixão, mas a Moda desta-
cou-se. Entre 2008 e 2012 frequentou o curso 
de Design de Moda do CIVEC, actual MODA-
TEX, em Lisboa.
O seu percurso foi pautado por vários concur-
sos de Design de Moda, somando vários pré-
mios, em Portugal e no mundo. Destacam-se 
os primeiros lugares no Campeonato Europeu 
Euroskills, em 2010, e o concurso EcoFriendly 
do Portugal Fashion, em 2012, onde apresen-
tou a Malha de Cortiça. Foi, posteriormente, 
convidada a desenvolver uma colecção exclu-
siva para a marca Cork&Co.
Iniciou-se pro%ssionalmente, em 2009, com 
estágios pro%ssionais completados com exce-
lência e reconhecimento – Isilda Pelicano, Dinis 
& Cruz, e Ana Salazar.
O primeiro prémio no Campeonato Europeu 
valeu-lhe uma bolsa de estudo que a levou a 
Itália para trabalhar na prestigiada Barena, cujos 
princípios in\uenciam e inspiram a designer. 
Com o grande objectivo de estudar e explorar 
materiais locais e naturais, criou, em 2013, a Gri-
gi, empresa que pretende valorizar  recursos e 
técnicas nacionais. 

Per%l

Mónica Gonçalves é a criadora da GRIGI
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Pipo é o nome 

de um pequeno 

banco ou me-

sinha e que é 

elaborado com 

aglomerado de 

cortiça pura ex-

pandida. Foi com 

esta ideia que a marca portuguesa DAM 

venceu o Projectos Originais Portugue-

ses, na categoria mobiliário. O banco é 

uma pipa, remete para o tradicional barril 

de madeira.

A cortiça foi o material utilizado numa 

das primeiras versões de uma bóia de sal-

vamento. O “Marine Spencer” era um cír-

culo de lona oleada com 800 rolhas agar-

radas por um cordão forte. As primeiras 

referências ao “Marine Spencer” surgem 

no %nal do século XVIII.

“Volta a Portugal em Vinho”  foi o mote para o restaurante Sal Poente, em Aveiro, mostrar um conjunto de vi-

nhos. Estiveram representadas marcas de diversas regiões tais como o “Lua Cheia”, “Quinta dos Abibes”, “Ver-

sus”, “Carvalhão Torto”, entre outras. O evento %cou marcado com a apresentação de uma ROLHA gigante de 

cortiça oferecida pela empresa Matias e Neves, produtor e fabricante do referido material de Santa Maria da 

Feira. O restaurante promoveu, ainda, uma acção de formação, levada a cabo pela AHRESP (Associação de 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) e pelo IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) que 

visou, essencialmente, abordar a melhor forma de servir e vender vinhos do Porto. O evento, com lotação 

esgotada, intitulou-se “Saber Servir, Vender Melhor”.  Foram 15 os pro%ssionais que marcaram presença na 

acção, procurando dar a conhecer um pouco mais sobre o Vinho do Porto, suas raízes e as diversas formas 

de o comercializar, servir e apreciar.

Um grupo de alunos da Escola Secundária 

José Belchior Viegas está a trabalhar num 

projecto de construção de pranchas de surf 

com rolhas de cortiça reutilizadas. A ideia-

-chave desta iniciativa é substituir o poliu-

retano por uma matéria-prima mais limpa e 

amiga do ambiente como a cortiça. 

Casas modulares em cortiça são uma das apostas da Goomood. A empresa refere que vai lançar 

agora a Cork Surf Houses, casas versáteis e adequadas às necessidades dos sur%stas e que poderão 

tem sucesso em zonas como Ericeira, Peniche, Nazaré e Baleal. Para o responsável da empresa es-

tas soluções inovadoras e ecologicamente responsáveis serão um case study no campo da oferta 

turística e de conceito arquitectónico, com casas confortáveis, sustentáveis e com baixa pegada 

ecológica.

A Clínica de Arqui-

tectura, empresa por-

tuense graduada do 

UPTEC – Parque de 

Ciência e Tecnologia 

da Universidade do Porto, criou a CEPA em 

cortiça, uma base para garrafas de Vinho 

do Porto que já está a ser exportada para 

os Estados Unidos da América.

A peça é um cilindro maciço de cortiça 

onde são recortadas duas cavidades que 

se intersectam, com um design totalmente 

ajustado à função da peça: uma das ca-

vidades foi dimensionada para a garrafa, 

enquanto a outra foi pensada para supor-

tar a rolha, sem que esta toque o próprio 

suporte.

In, http://p3.publico.pt/actualidade/
ambiente/12987/chama-se-pipo-e-e-uma-pipa-
de-cortica-premiada, 21 de Julho de 2014

In, Jornal de Negócios, 25 de Agosto de 2014

In, Diário de Aveiro, 08 de Agosto de 2014

In, Notícias de São Braz, 20 de Agosto de 2014

In, Expresso, 09 de Agosto de 2014In, http://noticias.up.pt/startup-do-uptec-alia-
design-e-vinho-do-porto-em-peca-de-cortica/ , 
24 de julho de 2014

Recortes de Imprensa
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O protocolo celebrado entre a APCOR e a LeasePlan, líder nacional e mundial em renting e gestão de frotas, possibilita que 
todos os associados possam benificiar das vantagens do serviço de renting destinado a PMEs e Particulares - o LeasePlan GO.
Contacte-nos através do 707 02 03 04 ou saiba mais em www.leaseplango.pt.

Sem entrada inicial
Contrato de 48 meses
80.000 quilómetros

Serviços Incluídos:
Financiamento
Manutenção
Seguro
Assistência em viagem
Pneus
Gestão de impostos

PEUGEOT 308 SW
1.6 e-HDI Active 115cv

359€  |    mês

Com IVA
Oferta exclusiva para PMEs

Helix é a nova rolha de cortiça de-

senvolvida pelo grupo Amorim e 

pela Owens Illionois (O-I). O vedan-

te combina uma rolha de cortiça 

desenvolvida ergonomicamente e 

uma garrafa de vidro com um siste-

ma de rosca no interior do gargalo. 

A garrafa tem estrias que imprimem 

na rolha umas ranhuras e que depois 

encaixam uma na outra. A ideia é ser 

de fácil abertura e fácil de fechar.

Chineses já compram 18 milhões de euros de rolhas a Por-

tugal, o que equivale a 4,8 milhões de quilos. Os dados são 

animadores para o sector, já que são inclusive superiores as 

praticados pelo sector vinícola que no mesmo ano vendeu 

apenas 11,2 milhões de euros. 

As Portuguesas criaram os 

chinelos mais portugueses de 

sempre, com sola em cortiça e 

a tira disponível em diferentes 

cores. Os chinelos estão à ven-

da por 30€.

In, Jornal de Negócios, 01 de Agosto de 2014 In, Diário de Notícias,  05 de Julho de 2014

In, Time Out, 16 de Julho de 2014
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O projecto AQUA, da autoria de Minerva Loos, 
foi o vencedor do concurso “Beba água da tornei-
ra com con%ança!”, lançado pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 
a APCOR e a Associação Nacional de Designers 
(AND), com a colaboração da Faculdade de Ar-
quitectura da Universidade de Lisboa (FAUL). 

A cortiça foi um dos elementos que marcou 
presença no Gaia Design Meeting | Indústria, que 
decorreu de 18 a 20 de Setembro, no Espaço Cor-
pus Christi, em Gaia. A iniciativa contou com um 
conjunto de workshops onde o design foi o tema 
central, assim como exposições e seminários que 
levaram vários sectores e empresas a demons-
trar como o design é imprescindível para crescer 
com qualidade. 
Deste modo, os organizadores do evento, a As-
sociação Nacional de Designers (AND), referiram 
que o objectivo do evento foi “salientar a impor-
tância do design num conjunto de áreas estra-
tégicas e fundamentais para o desenvolvimento 
económico e cultural. Esta primeira edição teve 

como fundamento a criação das necessárias 
complementaridades entre os diversos agentes 
nos seus especí%cos contextos económicos”, 
pode ler-se no comunicado de imprensa envia-
do pelos responsáveis.
A cortiça e as empresas do sector têm apostado 
no design como factor fundamental a integrar 
nos novos produtos e aplicações que são lança-
dos todos os anos no mercado. Como prova disso, 
a cortiça marcou presença através de uma expo-
sição de produtos de áreas tão distintas como a 
componente casa, o desporto, a decoração, entre 
outras, cedidos por várias empresas associadas da 
APCOR: Amorim Cork Composites, S.A.; Sedacor 
- Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, 

AQUA é o novo recipiente 
para a água da torneira

Cortiça no Gaia Design Meeting 
Lda.; 3DC - Intelligent Nature, Lda.; Granorte - Re-
vestimentos Cortiça, Lda.; e Cincork - Centro de 
Formação Pro%ssional da Indústria da Cortiça.
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, parti-
cipou nos encontros temáticos e dedicou a sua 
apresentação ao tema “O design na estratégia de 
desenvolvimento do sector da cortiça”, realçando 
o esforço que o sector tem levado a cabo, nos últi-
mos anos, para associar a cortiça a marcas e secto-
res de renome, o que permitiu dar uma mais-valia 
à cortiça. Desde a moda ao desporto, da joalha-
ria à marroquinaria, passando pela arquitectura e 
pela arte, a cortiça já conquistou inúmeras marcas 
e designers, possibilitando uma in%nidade de pro-
dutos e aplicações. 

Projecto ReGAToProjecto TÉPA Projecto Aqua

Foram, ainda, atribuídas duas menções honro-
sas aos projectos ReGATo, da autoria de Liliana 
Pereira, e TÉPA, da autoria de Bruno Miguel dos 
Reis.
O concurso visou reforçar a mensagem de qua-
lidade da água da torneira junto dos consumi-
dores e os benefícios ambientais que decorrem 

do seu uso e foi dirigido à população estudantil 
da área do Design. O recipiente, que devia obe-
decer a critérios de funcionalidade, com especial 
destaque para a ergonomia, higiene, inclusivida-
de e eco-e%ciência, tinha de ter uma capacidade 
de armazenamento entre 400 ml e 1,5 litro e uti-
lizar como o material-chave a cortiça.  
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Uma opção segura para a proteção

e avaliação da sua carteira de clientes

vanessa.gomes@mn-servicos.pt 
www.mn-servicos.pt

PT | Rua do IDIT - Espargo, 4520-102 Santa Maria da Feira
ES | Centro de Negocios Ursaria, C/Rep. Argentina, 25 - 2.º izqda, (Vigo-36201) España

Tel. 256 338 059/ Tel. 917 451 899 / Fax 256 370 110

O Centro de Formação Pro%ssional da Indús-
tria de Cortiça (Cincork) promoveu uma cerimó-
nia de entrega dos Certi%cados e Diplomas de 
Quali%cação aos 17 formandos que concluíram, 
com sucesso, o curso de formação de dupla cer-
ti%cação de Técnico/a de Manutenção Industrial 
de Metalurgia e Metalomecânica.
Na cerimónia estiveram presentes, entre outras 
individualidades, Óscar Neves, presidente da 
Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas, Li-
cínio Loureiro, em representação do Pelouro da 
Educação da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, Joaquim Lima, director-geral da AP-
COR, e Amélia Tavares, presidente do Conselho 
de Administração do Cincork.
O curso Técnico/a Manutenção Industrial de 
Metalurgia e Metalomecânica foi desenvolvido 
na modalidade de Educação e Formação de 
Adultos, conferindo equivalência ao 12º ano de 

O Cincork, em parceria com a Associação Por-
tuguesa de Certi%cação (APCER), promoveu, 
no dia 30 de Setembro, um workshop sobre o 
projeto de norma ISO DIS 9001:2015 – Sistemas 
de Gestão da Qualidade, que contou com a pre-
sença de cerca de 30 gestores e técnicos da área 
da qualidade de empresas do sector corticeiro.
A sessão, que decorreu nas instalações do Cin-

cork, contou com a dinamização de Joana dos 
Guimarães Sá (representante do IQNET na ISO/
TC 176/SC2 e WG24), e teve como objetivo 
proporcionar aos participantes o contato com 
os novos conceitos e conteúdos propostos na 
ISO DIS 9001:2015 através da apresentação e 
aplicação em atividades práticas, incentivando 
a procura do conhecimento.

escolaridade e uma quali%cação pro%ssional de 
nível 4 do Quadro Nacional de Quali%cações e 
tem como principal objetivo conferir compe-
tências para a orientação e desenvolvimento 
de trabalhos na área da manutenção, relativa-
mente à preparação, inspeção e manutenção 
de equipamentos industriais.
Salienta-se ainda que, das 2045 horas totais 

do curso, 1200 horas são da componente Tec-
nológica (desenvolvidas em contexto o%cinal 
e prática simulada) e 210 horas em Prática em 
Contexto de Trabalho (empresas), o que propor-
cionou a realização de novas aprendizagens e o 
contacto com as tecnologias e técnicas que se 
encontram para além das situações simuláveis 
durante a formação. 

17 %nalistas recebem 
diplomas no Cincork

A qualidade em debate no Cincork

Alunos do Cincork que obtiveram certi%cação

.13APCORNOTÍCIASFORMAÇÃO



Maior mosaico com rolhas
de cortiça entrou no
Guiness Book Of Records
O maior mosaico do mundo feito com rolhas 
de cortiça tem 157,12 m2 e é da autoria do ar-
tista Saimir Strati, proveniente da Albânia. Este 
mosaico que retracta o escritor José Saramago 
está patente em Ponte de Sor, e entrou para o 
Guiness Book Of Records.
O mosaico foi produzido em trinta dias, tendo 
um alcance de 24 metros de comprimento, por 
4,5 metros de altura.
Tratou-se de uma iniciativa promovida pela au-

tarquia que envolveu a Associação Sete Sóis Sete 
Luas e as empresas de transformação e explora-
ção de cortiça com actividade no concelho: Se-
dacor – Grupo Jorge Pinto de Sá, Amorim Flores-
tal e Álvaro Coelho & Irmãos, que gratuitamente 
cederam as cerca de 400000 mil rolhas necessá-
rias à execução do projeto, evidenciando assim 
uma importante interligação entre a cultura e as 
atividades económicas do concelho.
Associou-se também à iniciativa a Entidade Regio-

nal do Turismo do Alentejo e Ribatejo, no âmbito 
da candidatura do Montado Alentejano a Patri-
mónio da Humanidade e na sua dinamização en-
quanto bem cultural. Na cerimónia de lançamen-
to do mosaico, a APCOR também esteve presente, 
através do vice-presidente, Jorge Pinto de Sá.
Este mosaico vai %car de forma permanente nas 
instalações do Centro de Artes e Cultura de Pon-
te de Sor, onde pode ser visitado no horário de 
funcionamento do Centro. 

Mural com rolhas de cortiça de Saimir Strati
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Seminário 
alerta para a 
importância 
das transacções 
seguras

Cortiça no Porto Wine Fest

A cortiça marcou presença no maior even-
to de promoção do vinho do Porto, o Porto 
Wine Fest (PWF), que decorreu de 16 a 20 de 
Julho, na ribeira de Vila Nova de Gaia. A AP-
COR, uma das parceiras do evento, levou ao 
recinto uma acção de promoção da rolha de 
cortiça já desenvolvida noutros países e que 
visa criar uma relação entre os visitantes e a 
cortiça, apelando à mensagem “Cortiça pre-
serva todas as coisas boas”. 
Durante os vários dias do evento, os visitantes 

Realizou-se no dia 16 de Julho, na APCOR, um 
seminário sobre a “Prevenção do Incumprimen-
to”. Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito 
da parceria entre a associação e a mnserviços, 
parceria esta que visa disponibilizar os recursos 
necessários para uma proteção segura das tran-
sações comerciais das empresas de cortiça. 
Neste encontro, que contou com a participação 
de diversos associados, foram abordados temas 
relacionados com o incumprimento empresa-
rial, nomeadamente, os perigos daí decorrentes, 
estratégias de prevenção, procedimentos legais 
e exemplos práticos.
Vasco Melo, Business Unit Director da mnservi-
ços, alertou para a “importância da adopção de 
medidas preventivas no combate ao incumpri-
mento das empresas.” Como forma de apresen-
tar o portfólio da mnserviços, foram exibidos 

alguns exemplos reais que demonstraram os 
procedimentos utilizados pela empresa na re-
solução de casos de incumprimento.
De seguida, Manuel de Sá, CEO de Sá & Irmão, 
S.A., através da descrição do trabalho desen-
volvido com a mnserviços, referiu que está 
“satisfeito com os resultados obtidos”, e que 
“tem sido vantajoso o estabelecimento desta 
parceria.” 
Por último, o advogado José Ribeiro, abordou 
aspectos legais relacionados com o incum-
primento nas empresas, nomeadamente que 
medidas poderão ser tomadas para assegurar 
a restituição dos valores que se encontram 
pendentes. Esta apresentação foi marcada pela 
intervenção de todos os presentes, que aprovei-
taram a oportunidade para verem esclarecidas 
algumas das suas dúvidas.

puderam registar a sua imagem dentro de 
uma garrafa de vinho do Porto – uma inicia-
tiva que teve o apoio da empresa Fábrica da 
Fotografia. As imagens circularam nas redes 
sociais como o facebook, tendo-se registado 
mais de 400 fotografias.
Para além desta iniciativa foi possível a distribui-
ção de informação sobre a rolha de cortiça e a 
sua importância enquanto elemento de vini%-
cação do vinho, paralelamente a outras acções 
desenvolvidas junto dos produtores de vinho. 

O evento contou com a presença das princi-
pais marcas de vinho do Porto, representando 
cerca de 80 por cento do mercado. Além da 
prova e venda de vinho do Porto, o festival 
contou com um conjunto de actividades inte-
ractivas, tendo sempre como pano de fundo 
o mais precioso néctar do Douro. O programa 
contemplou acções vínicas, gastronómicas e 
lúdicas que apelaram aos sentidos dos visi-
tantes, proporcionando emoções e experiên-
cias únicas.
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Subervin une 
cortiça ao vinho
Subervin - Transferência de tecnologia e me-
lhoria da competitividade da indústria da corti-
ça do espaço Sudoeste – é o nome do recente 
projecto aprovado pelo programa de Coope-
ração Territorial Espaço Sudoeste Europeu e 
que visa aumentar a competitividade, o valor 
acrescentado e o posicionamento internacio-
nal do sector da cortiça do espaço Sudoeste, 
mediante uma acção integrada de transferên-
cia de tecnologia.
O projecto terá a duração de 18 meses e conta 
com um orçamento de cerca de 840 mil eu-
ros, com o %nanciamento do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional. A APCOR irá 
desenvolver este projecto juntamente com 
a Fundación Parc Tecnològic del Vi (Vitec), a 
Associació d’Empresaris Surers de Catalunya 
(Aecork), o Instituto del Corcho, la Madera y el 
Carbón Vegetal (ICMC), o Centro Tecnológico 

da Cortiça (Ctcor) e a Université Victor Segalen 
Bordeaux 2 (UB2).
O Subervin surge na sequência de projectos 
anteriormente realizados entre Portugal e Es-
panha, no âmbito do Interreg, e pretende colo-
car ao alcance dos enólogos dados objectivos 
e úteis sobre o benefício da utilização da rolha 
de cortiça. Assim, o Subervin pretende a adop-
ção de boas práticas e a melhoria tecnológica 
aplicadas ao conjunto da cadeia de produção 
da cortiça; a criação de uma rede estável de 
cooperação em investigação, desenvolvimen-
to e inovação (I+D+i ) público-privada e que 
permita orientar a produção das rolhas de cor-
tiça para as necessidades e procura do sector 
enológico, garantindo a excelência na produ-
ção, assim como a preservação e o melhora-
mento da qualidade sensorial dos vinhos.
Serão desenvolvidas acções ao nível do sobreiro 

e do montado, como a melhoria da gestão do 
sobreiro mediante o uso de novas tecnologias 
na operação de descortiçamento, sistemas opti-
mizados de repovoamento \orestal e métodos 
optimizados de actuação em montados vítimas 
de incêndios.
Ao nível da indústria, pretende-se o melhora-
mento da qualidade da rolha de cortiça, pro-
porcionando sistemas de rastreio e adopção 
de boas práticas de repouso e cozedura da 
cortiça; %delização do sector vitivinícola, ade-
quando a rolha de cortiça às necessidades de 
contributo de oxigénio dos vinhos, demons-
trando o efeito positivo no vinho devido à ro-
lha de cortiça. Pretende-se, ainda, o estabele-
cimento de um ponto de encontro virtual de 
oferta e procura tecnológica entre grupos de 
I+D+i, colocando empresas de cortiça e caves 
a partilhar informação.
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Cortes Constituintes de 1820 - Oscar Pereira da Silva.

Temos vindo a apresentar textos relaciona-
dos com a vida e o debate da cortiça no par-
lamento nas últimas edições deste Notícias 
APCOR. A sua relevância passa não só pela ra-
zão de ser esta casa um extraordinário centro 
documental, inserindo em si um enorme acer-
vo temático e onde a cortiça está inserida e 
retratada, aquando do avanço e estender dos 
ideais liberais no pensamento político portu-
guês, mas também pela razão da nossa inves-
tigação maior ter sido elaborada nesse con-
texto e %rmada nas temáticas daí resultantes. 
Todavia, o nosso estudo apenas abrange um 

A cortiça no Parlamento
uma análise macro (1820-1975) 

período da história parlamentar, a Monarquia 
Constitucional, e desta, embora sendo a mais 
relevante e a que mais informação produziu, 
apenas a Câmara dos Senhores Deputados da 
Nação Portuguesa. Neste sentido propusemos 
para este texto fazer um apanhado dos diários 
parlamentares que contêm per si o tema cor-
tiça no parlamento português nas diferentes 
épocas políticas e conjunturais a que este es-
teve sujeito ao longo da sua história. 
Do primeiro período, a Monarquia Constitu-
cional, compreendido entre 1820 e 1910 re-
sultam 6 divisões produtoras de informação 

com respetiva publicação e que listamos da 
seguinte forma com a referência à cortiça: 
Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Por-

tugueza - 1821-1822 – sem menções; Câmara 

dos Senhores Deputados da Nação Portugue-

za - 1822-1910 – 512 páginas em 320 diários; 
Câmara dos Pares do Reino - 1826-1838 – sem 
menções; Cortes Geraes e Extraordinárias da 

Nação Portugueza - 1837-1838 – 20 páginas em 
22 diários; Câmara dos Senadores - 1838-1842 

– 3 páginas em 2 diários; Câmara dos Pares do 

Reino - 1842-1910 – 135 páginas em 83 diários.  
Do período seguinte, a Iª República, implan-
tado após a Revolução Republicana de 5 de 
Outubro de 1910, o balanço é o seguinte: As-

sembleia Nacional Constituinte - 1911-1911 – 21 
páginas em 11 diários; Câmara dos Deputados 

- 1911-1926 - 153 páginas em 126 diários; Se-

nado da República - 1911-1926 – 84 páginas em 
60 diários; Congresso da República - 1911-1926 
– sem menções.
Terminada a Iª República e com a instalação 
do Estado Novo em 1933 o parlamento viria 
a viver uma realidade diferente no que à re-
presentatividade popular diz respeito. Não 
obstante, as menções à cortiça iriam ser sig-
ni%cativas sendo divididas da seguinte forma: 
Assembleia Nacional – 1935 – 1974 – 518 pági-
nas em 264 diários; Câmara Corporativa – 1935 

– 1974 - 89 páginas em 39 diários. 
Fazendo uma pequena análise aos números 
apresentados veri%camos que desde 1820 até 
1974 a cortiça foi registada em 1.446 páginas 
de 888 diários parlamentares, demonstrando 
de forma concreta a importância que este gé-
nero deteve para o país desde meados do iní-
cio do século XIX. Ressalvamos que destes nú-
meros apresentados apenas uma parte foram 
analisados, deixando em aberto para memória 
futura mais páginas para escrever e descrever 
em torno da realidade corticeira de Portugal.

Fontes e Bibliogra$a:

Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação 
Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional.

MÓNICA, Maria Filomena (dir.) (2004-2006). Dicionário 
Biográfico Parlamentar. 3 Vols. Lisboa: Assembleia da 
República/Imprensa de Ciências Sociais.

SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça 
nos debates parlamentares da nação portuguesa 
(1839-1899). Tese de Mestrado em História Contempo-
rânea. Porto: Faculdade de Letras.

Nuno Silva 
nunohistoria@gmail.com

http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor
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“Trabalhar mais, melhor 
e com qualidade”
Empresa de cariz familiar, fundada por dois 
irmãos, Pedro e Porfírio Silva, a Firinhos - Pro-
dutos de Cortiça, Lda. nasceu na década de 90, 
ainda no rés-do-chão da casa onde habitavam. 
Começou por ser uma empresa em nome indi-
vidual, mas logo se constitui a sociedade entre 
os dois irmãos, em Outubro de 1995, que se ins-
piraram no apelido de família para dar o nome 
à empresa. “Firinhos é o diminutivo de Porfírio, 
que é o nome do meu pai, mas toda a gente 
nos conhece por Firinhos”, explica Pedro Silva, o 
sócio-gerente.
O volume de trabalho foi crescendo, o que le-
vou a empresa a lançar-se, em 1998, na aqui-
sição de um espaço na Zona Industrial do Ca-
salinho, em Lourosa, local onde estão até hoje. 
Com 23 trabalhadores, a Firinhos – Produtos de 
Cortiça, Lda. dedica-se à especialidade de rolhas 
de cortiça natural e colmatada (boleadas, chan-
fradas, cónicas) utilizando como matéria-prima 
o desperdício das rolhas de cortiça, proveniente 
de outras empresas do sector. “Nós aproveita-
mos as rolhas que iam para triturar, cortamos 
para medidas menores, retiramos os defeitos e 
escolhemos as rolhas que ainda têm qualidade 
para vedar os vinhos espirituosos e outros”, ex-
plicar Pedro Silva.
Os números da empresa são animadores. “O 
ano passado produzimos 114 milhões de rolhas 
e este ano contamos produzir um pouco mais”, 
refere o sócio-gerente. 
“O segredo” confessa: “é trabalhar mais, me-
lhor e mais barato para que os nossos clien-
tes continuem a acreditar em nós e a darmos 
trabalho”. “Um esforço que não pode esquecer 
a aposta na qualidade”, reforça o empresário. 
É por este motivo que a Firinhos – Produtos 
de Cortiça, Lda. aderiu ao Systecode – sistema 
de acreditação das empresas mediante o Có-
digo Internacional das Praticas Rolheiras. “Este 
sistema serviu essencialmente para mudar a 
mentalidade dos empresários. Antigamente 
não havia muito respeito pelo produto, hoje 
em dia quem trabalha a cortiça sabe que este 
produto vai estar em contacto com alimentos 
e que por isso temos de o tratar com apreço”, 
refere Pedro Silva.

Pedro Silva, sócio-gerente da Firinhos – Produtos de Cortiça, Lda.

Cortiça é um produto
de futuro

“O excesso de trabalho e a falta de disponibi-
lidade” não permitem ao associado participar 
activamente nas iniciativas da APCOR. Ainda 
assim, Pedro Silva reconhece “que o trabalho da 
associação é fundamental para o sector, porque 
temos aqui uma entidade que defende os nos-
sos direitos junto dos organismos competentes, 
que vai promovendo acções fundamentais para 
o crescimento do sector, e que tem inúmeros 
serviços de apoio aos quais os associados po-
dem recorrer.” Já participou no programa For-
mação PME promovido pela APCOR e sempre 
que pode mantem-se informado através dos 
veículos que a associação disponibiliza. 
“Temos de continuar a trabalhar a imagem do 
nosso produto, porque temos um material na-
tural, com imensas qualidades e, por isso, pen-
so que quem trabalhar bem este produto está 
a trabalhar para o futuro”, conclui o empresário.

Firinhos - Produtos de Cortiça, Lda conta com 23 colaboradores

Empresa produz 114 milhões de rolhas/ano
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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;
•  Preparação e realização de reuniões de acompanhamento do trabalho no seio das 

subcomissões da CT 16;
•  Divulgação aos vogais da Newsletter do IPQ, que recolhe informação sobre a 

actividade normativa;
•  Agendamento de reuniões trimestrais para o acompanhamento do trabalho no seio 

das subcomissões da CT 16.

•  Elaboração de respostas a dar em função das actividades e solicitações dos 
grupos internacionais ISO/TC 87 CEN/TC 134, CEN/TC 88;

•  Trabalho de análise, tradução e veri%cação de normas, em função do Programa 
de Normalização 2014; 

•  Agendamento de reuniões para análise e validação dos textos, com vista ao 
conteúdo para publicação do «Guia de Normalização»;

•  Organização da reunião do WG 18 - Vocabulário (ISO TC 87) a realizar dia 
23 de Outubro 2014, na APCOR.

Programa 
Formação

PME

 •  Finalização e encerramento da intervenção em algumas das empresas 
intervencionadas;

•  Continuação da elaboração dos diagnósticos %nais de intervenção em algumas 
empresas;

• Continuação das acções de formação identi%cadas no diagnóstico inicial;
•  Inserção de dados no NETPME e SIIFSE para preparação do próximo pedido de reembolso;
• Preparação do próximo pedido de reembolso.

•  Continuação das intervenções de consultoria e formação nas empresas 
seleccionadas;

• Continuação da elaboração dos diagnósticos %nais de intervenção;
• Continuação das acções de formação identi%cadas no diagnóstico inicial;
• Preparação e submissão do pedido de reembolso;
•  Finalização e encerramento da intervenção em diversas empresas (ED’s) do 

projecto FPME.

GIP APCOR 
– Gabinete 
de Inserção 
Pro(ssional

•  Contacto com o público de intervenção – população local em situação de procura 
de emprego e formação pro%ssional – oriundo das freguesias: Santa Maria de Lamas 
e Mozelos;

•  Divulgação do GIP e levantamento de necessidades de emprego junto das empresas 
de cortiça e outros sectores.

•  Sessões de informação sobre Medidas Activas de Apoio ao Emprego com os 
utentes oriundos das freguesias de Santa Maria de Lamas e Mozelos;

•  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, nomeadamente realização de formação nas 
instalações do Gabinete com os utentes da Lista Nominativa;

•  Encaminhamento dos utentes do GIP para as ofertas de emprego do SE e outras.

Promoção 
Internacional
da Cortiça – 
InterCork II

•  Continuação das visitas de líderes de opinião a Portugal (todos os mercados); 
• Realização da petição PRO-LIÈGE, a decorrer online (França);
• Realização de uma parceria com Bettanne+Desseauve (França);
•  Realização de seminários para o trade e o consumidor (alguns locais: Club Aussino 

Wine and Dine, AEON supermarket, Century Mart, etc) (China);
• Realização de Sugheritivo em várias cidades italianas (Itália);
• Lançamento do 2º vídeo com o embaixador Carlo Cracco (Itália);
•  Realização de uma campanha publicitária a decorrer de Junho a Agosto, que inclui 

Billboards, Outdoors, Imprensa escrita e Radio, na região de NAPA (EUA);
•  Realização de duas palestras com Carlos Cabral sob o tema “Sua majestade a cortiça”, 

no SENAC Penha em São Paulo e SENAC Campos Jordão (Brasil).

 • Presença na Prowine, de 12 a 14 de Dezembro em Xanghai (China);
•  Lançamento do estudo do consumidor realizado pelo IBOPE (Brasil);
• Presença na Foire de Dijon, de 31 Outubro a 11 Novembro (França);
•  Presença na Wine2Wine, feira de trade, de 3 e 4 Dezembro no Centro de 

Congressos e Feiras de Verona (Itália);
•  Recolha de declarações pró-cortiça junto de ONG’s: BUND, NABU, BAUNATOUR 

(Alemanha);
• Realização de um concurso dirigido aos consumidores (Escandinávia);
• Continuação das actividades nas redes sociais.

Cork
2013/2014

• Aquisição de Informação; 
• Realização da Gala Anual da APCOR;
• Envio de Caderno de Encargos para a realização do Estudo Sectorial e Prospectivo;
• Distribuição do Boletim Estatístico 2014;
• Publicações Diário Económico;
• Participação na CELiège.

 • Reformulação do sítio www.apcor.pt;
• Adjudicação do Estudo Sectorial e Prospectivo;
• Continuação das actividades.
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