
A cantora americana vestiu pela segunda 
vez um vestido feito com cortiça. Não 
só o usou como o promoveu junto das 
redes sociais levando a imagem a mais 67 
milhões de fãs que possui. 

| p. 5

Lady Gaga veste segundo 
vestido com cortiça

Após um período de cativeiro, dois linces 
foram libertos num montado perto de 
Mértola para brevemente regressarem 
ao seu habitat natural. A espécie está 
criticamente ameaçada e corre perigo de 
extinção.

| p. 13

Dois linces soltos 
no montado

O sector florestal, incluindo o montado de 
sobro, mereceu a análise da Associação 
para a Competitividade para a Indústria da 
Fileira Florestal (AIFF). Vários indicadores 
demonstraram que o sector é estratégico 
para Portugal. 

| p. 19

Apostar na floresta 
é decisivo para Portugal

Plantação de três sobreiros assinala 
terceiro aniversário
| p.  3

77
O

ut
ub

ro
N

ov
em

br
o

D
ez

em
br

o
20

14

Assoc iação Por tuguesa  da  Cor t iça
APCORNOTÍCIAS



EDITORIAL

Ano “cheio” para a cortiça
Eleições dos corpos dirigentes, continuação do trabalho de comunicação nos mercados inter-
nacionais, maior proximidade com os associados, com as entidades sectoriais e da fileira, assim 
como com as associações vinícolas e florestais, e com as universidades e centros de investiga-
ção, são algumas das actividades que vão marcar o ano de 2015 da APCOR. 
A actual direcção definiu um plano de acção estratégico para 2015 e que tem em linha de conta 
o trabalho desenvolvido no último triénio 2012-2014. Caberá à nova Direcção, que entretanto 
iniciará funções a partir do segundo trimestre de 2015, analisar e validar estas acções em confor-
midade com a estratégia que venha a definir. 
Este plano deu corpo à definição daquilo que serão as actividades a desenvolver pela APCOR e 
reúne um conjunto de projectos que já tiveram início nos anos anteriores, encontrando-se em 
plena execução. De destacar o projecto InterCork II, que será encerrado em Junho de 2015, de 
acordo com a recalendarização estabelecida com o Programa Operacional Temático Factores de 
Competitividade (COMPETE). Este projecto teve início em 2014, sendo que tendo garantindo as 
condições de promoção do produto rolha de cortiça e dos materiais de construção e decoração 
nos principais mercados internacionais. Contando com um orçamento de cerca de sete milhões 
de euros, o InterCork é o maior projecto nacional de comunicação apoiado pelo Quadro de 
Referência Estratégica Nacional. 
Outra actividade já iniciada e que merecerá destaque em 2015 é a realização do “Roadshow 
Universidade/Indústria da Cortiça.” Foram já realizadas duas iniciativas, com Aveiro e Porto, e 
pretende-se chegar a outras universidades do país para estabelecer troca de informação entre 
o meio académico e a indústria.
O desenvolvimento e lançamento de um Estudo de Caracterização e Prospectivo para o Sector 
da Cortiça será outro dos trabalhos a destacar. Com vista a melhorar a informação estatística 
existente e ajudar o sector a encontrar linhas estratégicas que o possam fazer crescer, o docu-
mento pretende ser uma ferramenta chave para todas as empresas do sector. Do mesmo modo, 
a APCOR continuará a disponibilizar os seus serviços aos associados, sempre numa perspectiva 
de lhes facultar ferramentas que possam aumentar a sua competitividade. Destaca-se o apoio 
na implementação do Código Internacional das Práticas Rolheiras, a promoção de workshops, 
debates e outras iniciativas que visam a divulgação e discussão de temas relevantes à actuação 
das empresas, e a potenciação da extranet (com destaque para o CorkPlace – bolsa de negócios) 
e do website da APCOR que terá uma nova imagem e contará com mais e melhor informação.
Participar activamente na Confederação Europeia da Cortiça e agilizar a interligação entre a 
APCOR, o Centro Tecnológico da Cortiça e o Centro de Formação Profissional da Indústria da 
Cortiça são outros dos objectivos esperados.  
A manutenção das relações estabelecidas com as associações florestais, como é o caso da União 
da Floresta Mediterrânica, e com as associações vinícolas, em particular com a ViniPortugal e, 
ainda, via a Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal, com os outros 
sectores de base florestal, é outra das metas a referir.

A Direcção
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Coordenação e Redacção: Cláudia Gonçalves
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

ViniSud 22 a 24 de 
Fevereiro França www.vinisud.com

Enomaq 24 a 27 de 
Fevereiro Espanha www.enomaq.es

Salon des Vins 
de France

Várias Datas de 
Fevereiro a Abril França www.salon-vindefrance.com/

Prowein 15 a 17 de Março Alemanha www.prowein.com

Vinitaly 22 a 25 de Março Itália www.vinitaly.com

Expovinis Brasil 22 a 24 de Abril Brasil www.expovinis.com.br

Interwine China 10 a 12 de Maio China www.interwine.org

London Wine fair 18 a 20 de Maio Reino Unido www.londonwinefair.com/

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

The Big 5 Saudi 09 a 12 de Março Arábia 
Saudita www.thebig5saudi.com/

MosBuild
31 de Março a 3 
de Abril e 14 a 
17 de Abril

Rússia www.mosbuild.com

Tektónica Lisboa 06 a 09 de Maio Portugal www.tektonica.fil.pt

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

QSP Summit 12 de Março Exponor - 
Porto

www.qspmarketing.pt/
summit/pt
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3º aniversário da elevação do sobreiro 
a árvore nacional

Fotógrafo 
Frederico Martins 
apadrinhou 
três sobreiros
A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a 
Junta de Freguesia de Lourosa e a APCOR cele-
braram o 3º Aniversário da Elevação do Sobreiro 
a Árvore Nacional de Portugal com a plantação 
de três sobreiros. As árvores foram plantadas 
por Frederico Martins – fotógrafo conceituado 
e natural do Concelho de Santa Maria da Feira - 
que apadrinhou a iniciativa.
O acto simbólico decorreu dia 23 de Dezem-
bro, na rotunda de acesso à Zona Industrial do 
Casalinho, em Lourosa, e contou com a presen-
ça do presidente da Autarquia de Santa Maria 
da Feira, Emídio Sousa, do presidente de Junta 
de Lourosa, Armando Teixeira, e do presidente 
da APCOR, João Rui Ferreira, bem como de ou-
tras personalidades que, neste dia, celebraram 
a importância desta espécie para o país. 
Para Emídio Sousa “a cortiça é um dos mais 
emblemáticos produtos nacionais e fonte de 
criação de riqueza e de emprego. O Concelho 
de Santa Maria da Feira, um dos mais exporta-
dores de Portugal, tem orgulho nesta ligação 
umbilical à cortiça, sendo sede da APCOR e 
de um dos mais importantes grupos empre-
sariais portugueses neste sector industrial. É 
neste Concelho que se concentram cerca 80 
por cento do número de empresas e de traba-
lhadores do sector corticeiro. É, por isso, com 
redobrada satisfação, que me associo a esta 
iniciativa, que tem como objectivo dignificar 
o sobreiro e a cortiça como símbolos de um 
Portugal moderno e empreendedor”.
Na opinião de João Rui Ferreira “a celebração 
deste dia teve como intuito dignificar uma ár-
vore tipicamente portuguesa e, como tal, valo-

Frederico Martins plantou três sobreiros 

Cerimónia contou com presidente da Câmara Municipal da Feira, presidente da APCOR 
e presidente da Junta de Lourosa

rizar o nosso país enquanto detentor de uma 
espécie florestal única à escala mundial. Portu-
gal é líder na área mundial de sobreiro, assim 
como na produção da cortiça, por isso, quer a 
resolução da Assembleia da República que ins-
titui o Sobreiro como símbolo nacional, quer 
este acto simbólico que levamos a cabo, de-
monstram a importância que todos devemos 
ter para com esta espécie. O sobreiro deverá 
ser a árvore de todos os portugueses.”

O padrinho dos sobreiros, Frederico Martins, 
considera que “esta acção não é mais do que o 
reconhecimento da importância desta espécie 
para o nosso país, a nível ambiental, social e 
económico. A preservação desta espécie deve 
ser uma atitude de todos. O sobreiro é uma ár-
vore com características extraordinárias e, por 
isso, devemos tratá-lo com todo o respeito e 
dedicação.”
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“Houvesse mais 
produtos como a 
cortiça e a nossa 
ecologia seria melhor”

Notícias APCOR - Sendo natural de San-
ta Maria da Feira, qual a sua ligação com a 
cortiça? Há algum negócio na família rela-
cionado com esta matéria-prima?
Existe de facto uma coincidência muito curiosa 
no meu caso, a minha família não é original-
mente de Santa Maria da Feira, viemos para cá 
viver quando saímos de África. Mas a minha avó 
materna é algarvia de Silves e filha de um indus-
trial corticeiro dessa cidade, que antes de Santa 
Maria da Feira, detinha o título de pólo corticei-
ro nacional. Esse meu bisavô foi vítima, diga-
mos assim, do sucesso dos industriais do nosso 
concelho e acabou por fechar o seu negócio tal 
como a quase totalidade das corticeiras da sua 
região. Foi uma total coincidência o facto da mi-
nha família ter vindo viver para o concelho e eu 
ter nascido aqui!   

Algumas “marcas” que a indústria da corti-
ça lhe tenha deixado na sua infância/ado-
lescência? Alguma experiência/história 
que queira revelar?
Talvez apenas a incrível paisagem do montado 
de sobro nas viagens de família ao Algarve. Como 
temos família lá as viagens eram algo frequentes 
e para quem conhece, a paisagem alentejana na 
primavera é absolutamente fantástica.

No seu trabalho como fotógrafo já alguma 
vez contactou com a cortiça? Ou sugeriu a 
sua utilização em alguma circunstância?
Directamente relacionado com o meu trabalho 
não, mas faço sempre pedagogia, principal-
mente com manequins e equipas estrangeiras 
com quem trabalho, para a importância de op-
tarem por produtos de cortiça, principalmen-
te as rolhas. Não faz sentido hoje optar-se por 

vedantes sintéticos ou cápsulas quando existe 
um vedante natural, biodegradável e amigo do 
ambiente, como é o caso da cortiça. Como gos-
to de vinho acabo por levar muita gente para 
esta discussão. 

Como foi a experiência de apadrinhar três 
sobreiros?
Única. Não estava à espera, mas acaba por fazer 
sentido. Eu como ecologista convicto, licencia-
do em agronomia, tenho os temas ambientais 
muito presentes e a cortiça é um daqueles raros 
exemplos de um produto agrícola, não alimen-
tar, que tem uma utilização quotidiana multi-
-disciplinar vastíssima, e que ao mesmo tempo 
permite a preservação de um ecossistema natu-
ral  como é o caso  do montado de sobro. Hou-
vesse mais produtos como a cortiça e a nossa 
ecologia seria certamente melhor. 
 
Qual a sua opinião sobre a iniciativa da AR 
em elevar o Sobreiro a símbolo nacional?
Apenas peca por tardia, sem dúvida que o so-
breiro merece todo a nossa estima e admiração. 
 
Como feirense e português, qual é a sua vi-
são sobre a cortiça?
Um produto extraordinário, uma verdadeira dá-
diva da natureza, que nós portugueses tivemos 
a visão de aproveitar como ninguém. Tenhamos 
nós a capacidade para a promover e elevar a 
sua imagem ao patamar de excelência que ela 
merece ter.
 
Que mensagem deixaria aos portugueses 
sobre esta matéria?
Que devem optar por produtos de cortiça sem-
pre que possível.

Frederico Martins é engenheiro 
agrónomo de formação, mas fotó-
grafo por paixão. Cresceu em Santa 
Maria da Feira, e aos 18 anos, depois 
de uma experiência proveitosa em 
Angola, recebeu um prémio inter-
nacional em Paris. Seguiu-se o Fo-
tojornalismo e a Moda, esta última 
valeu-lhe o Prémio Fotógrafo Reve-
lação. Em 2011 e 2012, foi nomeado 
como o melhor fotógrafo de moda 
português, com o prémio “Fashion 
Awards” By Fashion TV. Actualmen-
te, Frederico Martins é um nome 
central da Fotografia de moda na-
cional.
O seu trabalho já passou por re-
vistas como Dsection, Vogue Italia, 
Vogue Portugal, Vogue India, Vogue 
Ukrain, Myself Germany, Elle Portu-
gal, Elle Indonesia, Maxim USA, Ma-
xima, GQ Portugal entre outras.

Perfil
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Frederico Martins, fotógrafo

Frederico Martins 



Forbes publica artigo positivo 
sobre a cortiça
A revista Forbes publicou um artigo muito po-
sitivo para a rolha de cortiça, onde se dá conta 
do testemunho a favor deste vedante do Pre-
sidente e CEO da cave californiana St Francis, 
Christopher Silva. “Nós estamos muito satisfei-
tos pelo facto da cortiça oferecer uma solução 
muito superior para vedar os nossos vinhos”, 
refere o CEO. “A consistência e a minimização do 
TCA foi tão significativa que a rolha de cortiça 
natural ultrapassou os vedantes sintéticos em 
todas as áreas”, afirmou Christopher Silva, expli-
cando que: “no ano de 2012 esta cave regressou 
à cortiça e até hoje não se arrependeu”.
Christopher Silva e a sua equipa apontam, ain-
da, um conjunto de qualidades associadas à 
cortiça: “eficácia” – é o vedante que actualmente 
protege melhor a integridade do vinho dentro 
da garrafa; “fácil extracção” – o consumidor pode 
facilmente retirar a rolha da garrafa; “aparência” 
– “se o vedante parecer plástico ou barato então 

Lady Gaga usa pela 
segunda vez um vestido 
em cortiça
A cantora Lady Gaga vestiu o fato criado por 
Teresa Martins onde a cortiça é material de ex-
celência. O vestido e capa são feitos em pele de 
cortiça nacional folheada a ouro e prata, borda-
da à mão com missangas e fios metálicos.
Lady Gaga não só vestiu, em Espanha, um mo-
delo criado pela marca portuguesa TMcollec-
tion como o promoveu nas suas redes sociais. 
A cantora usou o Twitter, onde tem quase cin-
co milhões de seguidores, o Facebook (https://
www.facebook.com/ladygaga/photos/a.89179
709573.79898.10376464573/10152980767154
574/?type=1&theater), onde conta com 67 mi-
lhões de fãs,  e o Instagram (http://instagram.
com/p/vVhu95pFHh/) para promover o presen-
te que recebeu da estilista portuguesa.

Todo o processo de criação do vestido é ex-
plicado no seguinte vídeo: http://vimeo.
com/43591525 (principalmente depois do mi-
nuto 03:45).
Algumas fotos podem ser visualizadas nos en-
dereços abaixo:
http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/
lady-gaga-marbs-star-parades-4621876
http://www.rdtgaga.com/2014/11/fotos-lady-
-gaga-chegando-em-aeroporto.html
Registe-se que a cantora já tinha usado um 
vestido em cortiça no seu videoclip “You and 
I” e que pode ser visualizado aqui: http://www.
avancemag.com/2011/08/21/lady-gaga-wears-
-jantaminiau-in-you-and-i-video/ 

há alguma coisa se perdeu na experiência da-
quilo que colocamos dentro da garrafa”. 
O artigo aponta, ainda, quatro factores conside-
rados decisivos para a escolha de um vedante: 
sustentabilidade, regulamentação local dos paí-
ses, experimentação e amadurecimento do vi-
nho em garrafa. “A cortiça é um material natural, 
reciclável e reutilizável, para além de contribuir 
para a retenção de CO2; há mercados onde a 
entrada de vinho com outros vedantes é condi-
cionada; depois de 10 anos de testes a engarra-
far vinho com cortiça e outros vedantes a opção 
foi regressar à cortiça; vinhos que precisam de 
envelhecer só podem usar rolha de cortiça, por-
que nos plásticos, por exemplo, depois de cinco 
anos, o vinho perde a sua qualidade”, são alguns 
dos argumentos expostos no artigo. 
O artigo refere, ainda, que “muito embora a opi-
nião do consumidor varie, a tendência é a favor 
da rolha de cortiça.” Esta afirmação tem por 

base o estudo recente lançado pela A.C.Nielsen 
(empresa de estudos de Mercado) sobre as top 
100 marcas premium, que demonstram um au-
mento de 30 por cento no uso da cortiça, com-
parada com nove por cento para os vedantes 
sintéticos. Outro estudo realizado pela Wines & 
Spirits aos 50 restaurantes top mostrou que es-
tes estabelecimentos seleccionam vinhos com 
cortiça, numa percentagem de 90 por cento, 
valor que aumentou 21 por cento comparado 
com uma década atrás. No mesmo período, as 
marcas vedadas com cápsulas de alumínio de-
mostraram um decréscimo de 39 por cento e os 
vedados com plástico diminuíram 70 por cento.
Para consultar o artigo completo aceda ao en-
dereço:
h t t p : / / w w w . f o r b e s . c o m / s i t e s / c a -
thyhuyghe/2014/11/14/pop-goes-the-cork-
-the-ideas-behind-this-seasons-most-iconic-
-sound/

Perfil
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Lady Gaga a posar com vestido de cortiça



Cortiça celebra Natal 
na casa do vinho

A APCOR esteve reunida, no dia 12 de Dezem-
bro, com os seus associados e família, represen-
tantes de entidades públicas e privadas para 
celebrar mais uma época de Natal. Este ano, o 
sector decidiu festejar este momento junto do 
sector vinícola português e, por isso, escolheu a 
Casa Ferreirinha, em Vila Nova de Gaia. A “Ferrei-
rinha” não só representa uma das mais prestigia-
das marcas de vinhos do Douro, como também 
um valioso património histórico e cultural. 
Com cerca de 130 convidados e empresários do 
sector, este momento para além de permitir a 
confraternização é a altura de eleição para, to-
dos os anos, se fazer um balanço do trabalho 
associativo, apresentar os dados fundamentais 
para a fileira da cortiça e expor algumas das 
linhas de acção que a APCOR irá perseguir no 
ano seguinte. 
Neste contexto, houve espaço para um discurso 
do presidente da APCOR, João Rui Ferreira, que 
apresentou os aspectos mais relevantes da vida 
associativa do corrente ano e lançou algumas 
das ideias previstas pela associação para 2015. 
O evento contou, ainda, com o testemunho do 
presidente da Associação para Competitividade 
da Industria da Fileira Florestal (AIFF), João Fer-
reira do Amaral, do presidente da Câmara Muni-
cipal de Santa Maria da Feira e do presidente da 
Câmara Municipal de Coruche.
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InterCork prolongado até Junho 2015

Um exemplo é publicação do artigo intitulado 
“Is Cork an Untapped Marketing Advantage?”, 
no Wine Business Monthly, que faz alusão a esta 
campanha de promoção da cortiça por parte 
dos produtores vinícolas. O artigo está disponí-
vel no seguinte link: http://www.winebusiness.
com/news/?go=getArticle&dataid=142348. 
Para além disso, a Bogle Vineyards,  um dos 
maiores produtores de vinho dos EUA, produziu 
um vídeo, onde defende o uso da rolha de cor-
tiça como vedante de excelência para o vinho. 
Este vídeo foi partilhado nas redes sociais da em-
presa e da campanha de promoção de cortiça 
e está disponível para visualização em https://
www.youtube.com/watch?v=d8pBVG0PkvM e 
http://vimeo.com/112713557 .

CSB realizou peça sobre a cortiça
A cadeia de televisão CBS News Sunday Mor-
ning realizou uma peça sobre o sector da cor-
tiça denominado  “A Toast to Cork!”. Em  http://
www.cbsnews.com/videos/a-toast-to-cork é 
possível visualizar  a reportagem  que dura cer-
ca de 6 minutos. De registar que esta peça pode 
atingir os 5.9 milhões de visualizações.

Testemunhos de designers 
em prol da cortiça
No sítio dos EUA para a área dos materiais de 
construção e decoração, http://realcorkfloors.
com/experts, é possível encontrar um conjunto 
de testemunhos de designers sobre os benefí-
cios de utilizar cortiça na área dos revestimentos 
e pavimentos. Um dos testemunhos mais rele-
vantes é de Vern Yip, o recente embaixador da 
cortiça, que refere que “Num espaço tradicional, 
contemporâneo ou moderno, o conceito de pra-
ticabilidade, versatilidade e beleza, associado às 
questões ambientais, fazem da cortiça a escolha 
perfeita para o interior de qualquer edifício. 

Wine Business Blog publica artigo 
sobre o sector
O reconhecido blog da Wine Business publi-
cou um artigo positivo acerca do aumento de 
vendas de vinho vedado com rolha de cortiça. 
Regista que o volume de vendas cresceu 29 por 
cento e que as marcas de vinho top que estão 
vedadas com cortiça têm melhor performance 
ao nível do volume de vendas. Comparando 
com outros vedantes, verifica-se que os vinhos 
vedados com cortiça ultrapassam os vedantes 
de plástico e de alumínio em todas as catego-
rias. Este artigo é o resultado da visita da jor-
nalista americana Erin Guenther, a Portugal, no 
Verão passado. De registar que o blog tem apro-
ximadamente 270 mil visitas mensais. O artigo 
está disponível em http://www.winebusiness.
com/blog/?go=getBlogEntry&dataId=141587.

Cortiça esteve presente 
na Gourmet Food & Festival 
A cortiça marcou presença na Gourmet Food & 
Wine Festival que teve lugar em Toronto, Cana-
dá, de 19 a 23 de Novembro, no Intercontinental 
Convention Center. A presença foi assegurada 

Mais um Sugheritivo em Milão 
Milão foi novamente palco de mais um sughe-
ritivo (trocar um rolha de cortiça por um copo 
de vinho), o qual se realizou no dia 22 de No-
vembro, na Cuccagna di Milano, e contou com 
a colaboração de Giacimenti Urbani  e Rilegno. 
Este tipo de evento tem sido um sucesso, pelo 
que já é o 17 sugheritivo efetuado em Itália ao 
longo deste ano. As fotos encontram-se dispo-
níveis em: https://www.facebook.com/IoSto-
ColSughero/photos/a.756091937771181.10737
41859.113881525325562/756091414437900/?t
ype=1&theater 

Slow Food contou
com a presença da cortiça
O evento gastronómico italiano Slow Food, que 
teve início no dia 21 de Novembro (com dura-
ção de 1 mês), contou com a realização de 100 
jantares em diversos locais daquele país.  Em 
21 dos jantares realizados neste evento, foram 
promovidos os míticos Sugheritivos, em que os 
visitantes que apresentassem uma rolha de cor-
tiça, recebiam de oferta um copo de vinho. Para 
além desta iniciativa, foi distribuída, também, 
informação sobre a cortiça pelos participantes.

EUA e Canadá

Itália

O InterCork II vai desenvolver mais actividades até Junho de 2015 e introduzir um novo mercado 
na promoção da cortiça, a Espanha. O prolongamento da campanha foi concedido pelo Compete/
QREN que considerou uma mais-valia a promoção da cortiça por mais seis meses e realizar algumas 
actividades no país vizinho. Neste espaço dá-se conta de algumas das actividades já realizadas.

com um stand e um workshop sobre defeitos 
do vinho. Deste modo, foram disponibilizadas 
informações e materiais promocionais (sacos 
100%cork, bases de copos e brochuras) aos vi-
sitantes e profissionais do sector vinícola e dos 
media, que se mostraram bastante interessados 
na apresentação do tema. 

Billboard em Time Square promove a 
cortiça
No dia 27 e 28 de Novembro, aquando do feria-
do de Acção de Graças (Thanksgiving Day) nos 
EUA, a famosa praça Time Square, em Nova Ior-
que, foi embelezada com um billboard (anúncio 
num ecrã), cuja mensagem remetia para o facto 
da cortiça ser o vedante premium para o vinho.
 
Maioria dos vinhos galardoados com pré-
mios em Sonoma County Harvest Fair são 
vedados com rolha de cortiça 
92% dos vinhos galardoados com prémios em 
Sonoma County Harvest Fair são vedados com 
rolha de cortiça. Susie Selby, proprietária da 
Selby Winery (http://www.selbywinery.com/) e 
vencedora de uma das medalhas de ouro, co-
mentou: “tenho uma paixão por vinho e pela 
produção de vinho. O meu objectivo passa 
pela produção de vinhos frutificados, elegantes, 
sofisticados e acessíveis. Também sou tradicio-
nalista e acredito que a rolha de cortiça é parte 
integral da experiência do vinho e reflecte a sua 
qualidade.”

Produtores vinícolas Americanos
aliam-se à campanha 100% Cork
Cinco produtores vinícolas (Wineries Bogle Vi-
neyards, Francis Ford Coppola Winery, Grgich 
Hills Estate, Jordan Vineyard & Winery e Ruther-
ford Ranch Winery) associaram-se à campanha 
100% Cork na promoção do uso de rolha de 
cortiça como o vedante de excelência para os 
vinhos. Esta campanha foi divulgada junto dos 
Media e Redes Sociais, criando grande impacto. 
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A APCOR passa a identificar as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que, até
à data, decidiram apoiar a associação no financiamento do projecto InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça.

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

Lafitte 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

Rufino & 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

Laffite 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)

China promove iniciativa de reciclagem 
de rolhas de cortiça
Nos passados dias 1 e 24 de Dezembro foram 
levados a cabo dois workshops com o conceito 
DIY (Faça você mesmo), tendo por base a reci-
clagem de rolhas de cortiça. Estas actividades 
tiveram como parceiro a Green Environmental 
Protection Society, projecto da Zhejiang Uni-
versity of Technology, e realizou-se na Jingdu 
School Education Group in Hangzhou e no 
“the café” do campus de Zhejiang University of 
Technology. Um total de 125 estudantes parti-
ciparam nestas iniciativas, cujos trabalhos finais 
foram sujeitos a uma venda - o valor arrecadado 

VinoCorkLab  já tem vencedores
Em Outubro, na França, foi lançado o Vino-
CorkLab, um projecto que visa seleccionar 
ideias inovadores com cortiça. Foram submeti-
das 26 propostas que foram analisadas por um 
júri, com pessoas de renome e cujo presiden-
te era Philippe Faure-Brac - Melhor Sommelier 
do Mundo, 1992. Após análise das propostas, 
o júri escolheu não um mas dois vencedores! 
Os grandes vencedores foram Fanny Garret e 
Osvald Bernard pelo seu jogo Vinoga Game 
e a Valérie Touraine pelo projecto Dégust&Co 
(plataforma que ajuda particulares e individuos 
a organizarem uma noite de degustação com 

China

França

reverteu a favor de uma instituição para pes-
soas invisuais. Os trabalhos estarão expostos até 
meados de Janeiro na referida universidade.

Cortiça marca presença 
na Prowine em Xangai
A cortiça marcou presença na Prowine, que 
decorreu de 12 a 14 de Novembro, em Xan-
gai, na China. Através de um stand, foi possível 
distribuir informação sobre a cortiça e colocar 
os visitantes em contacto com este material. 
Estima-se que cerca de mil visitantes passa-
ram pelo stand da cortiça. No dia 12 de No-
vembro, decorreu, ainda, uma prova de vinhos, 

realizada em parceria com a ViniPortugal. Este 
workshop contou com a presença de 22 wine 
educators e sommeliers. Paralelamente foi, ain-
da, desenvolvida uma iniciativa de reciclagem 
que permitiu a colocação de recipientes para 
recolha de rolhas em alguns lugares estratégi-
cos, a saber:  entrada da sala de imprensa, no 
lounge dos sommeliers, nas salas e recepção 
das conferências; e foram, também, distribuí-
dos pelos expositores da feira. A acção foi bem 
acolhida pelos expositores sendo que dois de-
les demonstraram interesse em doar as suas 
rolhas para apoiar a iniciativa das aulas de arte 
desenvolvidas nas escolas.

sucesso). A cerimónia de entrega dos prémios 
realizou-se no passado dia 3 de Dezembro, du-
rante a feira Vinitech. 

Cortiça marca presença em Feiras
A cortiça esteve presente na Feira de Dijon que 
decorreu de 31 de Outubro a 11 de Novembro. 
Um stand interactivo para experienciar o mun-
do da cortiça; um seminário sob o tema “Rolha 
da cortiça na Borgonha”; e a recolha de rolhas 
de cortiça nos stands da feira para posterior re-
ciclagem foram as actividades desenvolvidas. 
A Vinitech, a conhecida feira de equipamentos 
para a fileira vitivinícola, arborícola e vegetal, foi 

outa das feiras onde a cortiça marcou presença. 
Realizou-se nos passados dias 2, 3 e 4 de De-
zembro, em Bordéus, França. A cortiça foi repre-
sentada através do stand de realidade aumen-
tada, onde os visitantes tiveram a possibilidade 
de conhecer virtualmente o mundo da cortiça.
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As empresas australianas Lavender Composites 
e Archer Cork Skateboards venceram o prémio 
JEC Inovação na Ásia, com o seu skate feito com 
cortiça. Este projecto visa chamar a atenção para 
o facto dos compósitos poderem ser amigos do 
ambiente e ao mesmo tempo possuírem uma alta 
performance. Os skates que tradicionalmente são 
feitos com madeira ou um compósito de carbono, 
podem usar a cortiça e permitir que as vibrações 
diminuam. A Geometric World desenvolveu a Caixa 

de Euclides, um jogo com sólidos geomé-
tricos de cortiça, um miniatlas explicativo 
e um DVD com conteúdos originais para 
aprender geometria. Mas porquê apostar 
no estudo de formas geométricas? Mafal-
da Gaspar de Barros, uma das mentoras 
deste projecto, explica que “ao estudar 
com a minha filha no 3º e 4º ano de esco-
laridade senti que havia uma lacuna muito 
grande quando as crianças estudavam os 
sólidos geométricos. As salas de aulas não 
têm sólidos para estudo e acabámos a fa-
zer figuras geométricas em papel e carto-
lina que duravam 24 horas nas mãos das 
crianças.” A Caixa de Euclides foi pensada 
para o professor dar uma aula ‘fora da caixa’ 
e para os pais e encarregados de educa-
ção, de forma geral, ajudarem as crianças 
no estudo ou até mesmo refrescarem a 
memória sobre matérias que aprenderam 
há mais tempo.

Porta-garrafas Six é o nome da peça cria-
da por James Irvine, designer inglês, para 
o projecto Matéria, da Corticeira Amorim, 
e feita com aglomerado de cortiça e uma 
alça de alumínio. A ideia nasceu de uma 
degustação de Porto vintage. “Comecei 
a pensar que estas garrafas maravilhosas 
precisam de ser abraçadas e transportadas 
com o máximo cuidado.” A peça custa 135€.

O surfista havaiano Garrett McNamara vai ter uma nova prancha para enfrentar as ondas gigantes da 
Nazaré. A solução inovadora, que resulta de uma parceria entre a Mercedez-Benz e a Corticeira Amorim, 
já foi defendida por McNamara, confiante nas virtudes da cortiça, um material “altamente resistente e 
ao mesmo tempo flexível para suportar o impacto das ondas gigantes”.
“Sendo Portugal o maior produtor do mundo de cortiça, faz todo o sentido usar este material para 
produzir uma prancha de alta performance para a Nazaré (...). Acredito que estas pranchas serão a refe-
rência em termos de tecnologia para todos aqueles que surfam ondas gigantes”, diz o surfista, citado 
num comunicado da Mercedez-Benz.

In, http://www.playnaturallysmart.org/2014/10/22/archer-cork-skateboard-wins-innovation-award-
jec-asia/, 22 de Outubro de 2014

in, http://www.cmjornal.xl.pt/domingo/detalhe/
geometria_fora_da_caixa.html, 19 de Outrubro 
de 2014

In, http://expresso.sapo.pt/mcnamara-tem-nova-prancha-em-cortica-portuguesa-para-enfrentar-
ondas-da-nazare=f894146#ixzz3PvXBXiwV, 16 de Outubro de 2014

In, Evasões, 01 de Dezembro de 2014

Recortes de Imprensa
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Rolhas decorativas evocam figuras históricas e do imaginário 
popular de Portugal. Fernando Pessoa, Zé-Povinho, Camões 
ou Vasco da Gama são algumas das personagens que podem 
ser encontradas nestas rolhas para vedar as garrafas, mas que 
também satisfazem o gosto dos coleccionadores. Os mento-
res do projecto, que fundaram a Cool&Classic, são das Caldas 
da Rainha e Alcobaça e apostaram no negócio porque “somos 
o maior produtor de cortiça do mundo e temos uma grande 
diversidade de vinhos … que não se ingerem de uma só vez. 
Ficam na garrafa e há quem goste de as rolhar de uma forma 
diferente, mas que tenha a garantia de que isso não altera o 
sabor dos néctares.” Mais informações podem ser obtidas em 
https://www.facebook.com/artesanato.turismo/ .

Cortiça e madeira foram os dois materiais seleccionados pela 
Bleebla para conceber brinquedos para os mais pequenos. A 
selva e o mar são os temas escolhidos e para já os cenários 
disponíveis, mas a ideia é criar os animais da floresta e do cam-
po. São objectos simples e despojados mas que permitem a 
criação de uma relação de cumplicidade com os pequenos 
objectos. 

As motos de Pedro Ribeiro e de Ségio Cas-
tro, os únicos portugueses que participa-
ram no rali-raid Africa Eco Race, são reves-
tidas a cortiça. A ideia de revestir as motos 
com película de cortiça é uma forma de 
promover a indústria do concelho da Feira 
e partiu dos dois pilotos, que desta forma 
contribuem também para a essência “eco” 
do rally. Os principais patrocinadores da 
inicitiva foram a Granorte e a ITCenter. A 
empresa de cortiça desenvolveu, para o 
efeito, um compósito com cortiça, resis-
tente e flexível. 

A Peugeot Brasil apresentou no Salão Internacional do Automóvel de 
São Paulo, que decorreu nos meses de Outubro e Novembro, o novo 
Peugeot 208 Natural. Um automóvel de origem 100% brasileira que 
se diferencia pela utilização de matérias-primas sustentáveis, como a 
cortiça, aplicada em diversas componentes do veículo. 
Para o efeito, foram desenvolvidas soluções em cortiça – Wallcork, 
que uma vez aplicadas no tejadilho e no painel de bordo, asseguram 
um melhor isolamento térmico e acústico. Por sua vez, os tapetes do 
carro foram feitos com borracha de pneu reciclado – Sportsfloor, que 
se caracteriza por um material resistente.
A Amorim Cork Composites foi um dos parceiros deste projecto que, 
além do centro de design da Peugeot, envolveu também a empresa 
brasileira Embraer.

http://carros.peugeot.com.br/noticias/peugeot-e-destaque-no-28-salao-
internacional-do-automovel-de-sao-paulo-1/

A cortiça marcou presença na Bienal de Istambul. “Esta é a primeira 
vez que a cortiça é apresentada na Turquia como material de De-
sign e estamos muito satisfeitos com o resultado”, referiu a directora 
da Bienal, Deniz Ova. O evento, organizado pela Fundação para a 
Arte e Cultura de Istambul, teve como mote “The Future is not what 
it used to be” e contou com uma área de exposição dinamizada pela 
presença da cortiça que se desdobra em várias peças e com prin-
cipal destaque para os candeeiros e mobiliário da Bienal. Gregers 
tang Thomsen, responsável do estúdio internacional de arquitectu-
ra Superpool, enaltece as propriedades sensoriais da cortiça “o ma-
terial transmite a sensação de calor e de personalidade.” A iniciativa 
contou com o apoio da Corticeira Amorim. 

In, Terras da Feira, 24 Novembro de 2014

In, Jornal de Notícias, 13 de Dezembro de 2014

In, Jornal de Notícias, 13 de Dezembro de 2014

In, Terras da Feira, 10 de Novembro de 2014
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A APCOR e a Universidade do Porto (U.Porto) 
promoverem uma sessão A2B (Academia to Busi-
ness), no âmbito da iniciativa “Roadshow Univer-
sidade/Indústria da Cortiça”, e que teve lugar no 
dia 28 de Novembro de 2014, na Faculdade de 
Engenharia.
A sessão A2B da APCOR @ U.Porto foi um encon-
tro que visou colocar em contacto os investiga-
dores e os empresários e técnicos da indústria da 
cortiça - de modo a potenciar o conhecimento 
de projectos diversos que poderão ser do inte-
resse para o sector das rolhas, mas também dos 
materiais de construção e decoração. 
Para o presidente da APCOR, João Rui Ferreira, 
“esta iniciativa é um claro esforço do sector para 
aproximar a indústria das universidades, uma vez 
que sentimos que há um desfasamento entre 
as empresas e os agentes geradores de conhe-
cimento.” “Esperamos que este encontro seja o 

A APCOR, em parceria com a Universidade de 
Aveiro, organizaram, no dia 24 de Outubro, as 
“Primeiras Jornadas Científicas da Cortiça e suas 
Aplicações”.
O encontro científico teve lugar na Fundação Cuper-
tino Miranda (Porto) e contou com a participação de 
cerca de 50 pessoas, oriundas de universidades, cen-
tros de investigação e empresas da indústria da cor-
tiça, não só de Portugal, mas também de Espanha.
Com cerca de 17 apresentações orais, duas das quais 
de reconhecidos cientistas na área da cortiça (Pro-
fessores Helena Pereira e Armando Silvestre), o en-
contro serviu para estimular a troca de experiências 
e alimentar potenciais sinergias entre indústria e a 
academia na busca de novas aplicações e utilizações 
para o material nacional de eleição.

Pretende-se que a iniciativa se repita em 2015, de 
forma a garantir uma continuidade dos desenvolvi-
mentos e contactos que se estabeleceram durante 
o encontro.
Nesta primeira edição das jornadas, onde foi pos-
sível congregar, pela primeira vez, a indústria e a 
academia, a sessão foi marcada por um conjunto 
de apresentações de novas aplicações para a cor-
tiça, passando por áreas temáticas como a enge-
nharia e englobando temas muito actuais, como 
sejam o desenvolvimento sustentável, a biotecno-
logia e uso de fluídos de alto desempenho.
“Espera-se que seja apenas o início de uma série 
de novas colaborações entre a indústria e acade-
mia e consequentemente surgimento de novos 
produtos baseados em cortiça”, referiu Ricardo 

Cortiça e 
U.Porto 
partilham 
conhecimento

Jornadas Científicas apresentam novas 
aplicações para a cortiça

Sousa, da Universidade de Aveiro, e um dos mem-
bros da comissão organizadora do evento.
Helena Pereira, professora catedrática do Instituto 
Superior de Agronomia (ISA), e investigadora de 
temáticas relacionadas com o Sobreiro e a Cortiça, 
realçou neste evento as principais características 
da cortiça e do seu sistema de produção.
“As diversas propriedades químicas da cortiça, 
conferem-lhe múltiplos usos, muitos deles já con-
sagrados na actividade regular da indústria da cor-
tiça. O potencial de inovação em novas aplicações 
de e com cortiça permitem antever um futuro de 
grande valor para esta matéria-prima”, referiu He-
lena Pereira. Este evento resultou da iniciativa da 
APCOR denominada Roadshow Universidade/In-
dústria da Cortiça.

Roadshow na UP encheu a sala com investigadores e industriais

primeiro passo para que a APCOR e a U.Porto, e 
por este meio os empresários e investigadores, 
possam encontrar novas aplicações para a corti-
ça e novos nichos de negócio”, refere o dirigente.
Para o Pró-Reitor da Universidade do Porto, Car-
los Brito, responsável pela área de Inovação e 
Empreendedorismo, “este encontro foi mais um 
exemplo da vontade da Universidade do Porto 
em colaborar com o mundo empresarial para 
gerar produtos e serviços inovadores que contri-
buam para o reforço da competitividade da eco-
nomia nacional”. “Este é, aliás, apenas mais um 
dos múltiplos encontros deste tipo promovidos 
pela Universidade do Porto com o objectivo de 
colocar em diálogo directo empresários e inves-
tigadores, de forma a valorizar o conhecimento 
gerado no seio da Universidade, assumindo-se 
assim como um player do desenvolvimento da 
região e do país.”

O programa do evento contou com uma apre-
sentação da APCOR e dos desafios de I&D e ino-
vação da fileira da cortiça, pelo presidente da 
associação, seguida por vários testemunhos de 
representantes das seguintes universidades: Fa-
culdade de Arquitectura, Faculdade de Ciências, 
Faculdade Economia e Faculdade de Engenharia. 
No evento foi promovido, ainda, uma visita ao 
showroom da universidade, com apresentação 
de projectos e tecnologias da U.Porto na área da 
cortiça e a vários organismos como Instituto de 
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), 
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computa-
dores - Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e Labo-
ratório de Biomecânica do Porto (LABIOMEP).
Os associados da APCOR podem aceder às apre-
sentações na sua área reservada no endereço: 
http://www.apcor.pt/extranet/documentacao/
detalhe.php?id=219 .
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Os montados portugueses foram presen-
teados com dois linces-ibéricos. Katmandu 
e Jacarandá, os nomes dos animais, foram 
libertados em Dezembro numa área com 
cerca de dois hectares numa zona de caça 
perto da localidade de Romeiras, em Mér-
tola. Esta espécie, que tem no montado de 
sobro o seu habitat preferencial, já esteve 
bem representado em Portugal, mas devido 
a condições adversas, foi sendo extinto. Para 
combater esta situação, Portugal (através do 
centro que se localiza em Silves, no Algarve) 
e Espanha desenvolveram um conjunto de 
projectos para a criação da espécie em ca-
tiveiro – projectos que contam com o apoio 
da União Europeia através do seu programa 
LIFE+ Iberlince. Posteriormente, foram de-
volvendo os felinos ao seu habitat natural, 
sendo que no caso de Portugal isto acon-
teceu passados quase vinte anos. Estes dois 
animais são os primeiros de um conjunto 
de dez linces que serão soltos nos próximos 
oito meses no país. 
Dentro do cercado foi recriado o habitat 
ideal para que os linces possam viver. Vege-
tação arbustiva, onde os animais se podem 
esconder, e uma área aberta onde os coe-
lhos vêm comer e podem ser caçados. O 
coelho-bravo é o alimento preferido destes 
felinos, e é uma espécie chave nos ecos-
sistemas mediterrânicos uma vez que dele 
dependem diversos predadores. Mas as su-
cessivas doenças levaram à diminuição da 
espécie e ao desequilíbrio do ecossistema. 
A manutenção deste ecossistema é funda-
mental para a sobrevivência do felino mais 
ameaçado em todo o mundo, caso contrá-

rio os linces podem procurar outras regiões 
para sobreviver ou aproximarem-se das es-
tradas e correrem o risco de atropelamento. 
Por isso, foi criado um sinal de perigo que 
chama a atenção dos automobilistas que 
passem pela Estrada Nacional 267, entre Al-
modôvar e Mértola, e que alerta para o facto 
de por ali poder circular um animal parecido 
com um “gato”. Na verdade, o lince ibérico 
pesa entre 10 e 14 quilos e pode medir entre 
80 e 110 cm de comprimento e 50 e 70 cm 
de altura. Destaca-se, ainda, de outros feli-
nos pelo facto de ter pelos rígidos em forma 
de pincel nas extremidades das orelhas.
Se tudo correr bem, no final de Janeiro as 
portas do cercado serão abertas e os linces 
serão libertados e passarão a viver em pela 
harmonia com a natureza.
Paralelamente, o Jardim Zoológico de Lis-
boa recebeu dois exemplares de lince-ibé-
rico, no âmbito do projecto de conservação 
desta espécie, em parceria com o Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF). 
Com uma distribuição geográfica muito 
reduzida, o lince-ibérico é uma espécie 
endémica da Península Ibérica e está clas-
sificada como Criticamente em Perigo pela 
União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN). A sua sobrevivência está 
em risco, encontrando-se numa situação de 
pré-extinção. Se, em 1950, se estimava que 
existiam cerca de 5.000 exemplares na natu-
reza, hoje esse número é inferior a 350.
Mais informações sobre estes projectos po-
dem ser consultadas em http://www.icnf.pt/
portal/icnf/noticias/destaques/lince .

Montados contam com 
dois linces-ibéricos

Lince ibérico é uma espécie em perigo de extinção

Santa Maria da Feira, mais especificamente a 
rua junto à Igreja Matriz, recebeu a maior árvore 
de Natal construída com rolhas de cortiça.
Com 7 metros de altura e 22 mil rolhas de corti-
ça, a árvore de Natal foi construída pelo Cincork 
(Centro de Formação Profissional da Indústria da 
Cortiça) que utilizou as rolhas cedidas pelo pro-
grama Green Cork Arte. A árvore esteve em ex-
posição de 17 de Dezembro a 4 de Janeiro 2015. 
O programa Green Cork Arte apoia a constru-
ção de obras artísticas com rolhas de cortiça, 
disponibilizando até cinco por cento das rolhas 
recolhidas pelo Green Cork no ano anterior. A 
primeira peça apoiada pelo Green Cork Arte é 
a maior árvore de Natal do mundo feita com 
rolhas de cortiça. Depois da época natalícia, a 
árvore será desmontada, as rolhas serão enca-
minhadas para a reciclagem e mais árvores au-
tóctones vão ser plantadas através do projecto 
Floresta Comum, apoiado pelo Green Cork.
No Cincork, o projecto foi desenvolvido pelos 
formandos dos cursos de Operação e Transfor-
mação de Cortiça (EFA) e Técnico de Gestão da 
Produção da Indústria de Cortiça (EFA e Apren-
dizagem) e teve como objectivo promover a 
reciclagem de rolhas de cortiça e a sua impor-
tância como material natural e ecológico.

Maior árvore 
com rolhas em 
exposição na Feira

Árvore de Natal construída com 22 mil rolhas
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“Memória Sonora 
da Cortiça” é uma 
homenagem ao sector

Cortiça já tem centro de 
documentação digital

A Câmara Municipal de Santa Maria de Feira, 
no âmbito do Imaginarius – Festival Internacio-
nal de Teatro de Rua -, homenageou a indústria 
transformadora da cortiça do concelho. De 15 
de Novembro a 14 de Dezembro, a Casa da 
Cultura de Lourosa acolheu a instalação sonora 
multicanal “Memória Sonora da Cortiça”, de Luís 
Gomes da Costa, coordenador da associação 
Binaural/Nodar.
Este projecto partiu de um trabalho de campo 
multidisciplinar, assente na análise de docu-
mentos históricos, registos sonoros em fábri-
cas de cortiça mapeados juntamente com a 
comunidade escolar do concelho e entrevistas 
a actores relevantes do sector, como actuais e 

A Associação Interprofissional da Fileira da 
Cortiça (Filcork) lançou uma plataforma digital, 
denominado Centro de Documentação Digital 
da Fileira da Cortiça, e que tem como objectivo 
ser um repositório de toda a investigação dispo-
nível sobre a fileira. 
Acessível em http://repositorio.filcork.pt/
community/#front este centro tem a sede no 
Observatório do Sobreiro e da Cortiça – onde 
também é possível a consulta de documentos 

antigos operários, empreendedores, dirigentes 
associativos e gestores museológicos. 
Na Casa da Cultura de Lourosa foi criado um 
ambiente imersivo e contemporâneo, que ho-
menageou de forma inovadora a história da 
cortiça, particularmente dirigido às crianças e 
jovens do concelho, permitindo aprofundar o 
seu conhecimento e sentido de identidade em 
relação a uma indústria que, em muitos casos, 
liga várias gerações das suas próprias famílias. 
“O que ressalta é também a história de gerações 
de homens e mulheres, na maioria simples, com 
os quais, com uma resiliência ímpar, souberam 
transportar a herança passada de uma indústria 
que nasceu artesanal rumo a novos modelos de 

em formato papel - e tem como principal objec-
tivo suprimir a ausência de informação fidedig-
na sobre a Fileira da Cortiça. 
A disponibilização de informação tratada de for-
ma isenta e sistematizada e a divulgação trans-
parente e facilitada a todos os intervenientes, 
procurando um âmbito e público-alvo mais vas-
to e abrangente, são os objectivos deste centro.
A Filcork desenvolveu ao longo de 2013/2014 
um projecto de inventariação do estado da arte 

da investigação sobre o sobreiro e a cortiça, 
tendo reunido cerca de 1600 artigos científi-
cos que são a base de dados para o embrião 
do Centro de Documentação Digital do So-
breiro. Este trabalho foi feito no âmbito de 
uma parceria com o Departamento de Enge-
nharia Florestal do Instituto Superior de Agro-
nomia sob a coordenação de João Santos 
Pereira, professor e investigador na área do 
sobreiro e cortiça.

produzir, inovar e comercializar”, refere Luís Cos-
ta, na sinopse do projecto.
“Santa Maria da Feira é, pois, um caso raro em 
vários domínios: na ligação profunda e quoti-
diana entre memória e futuro, entre empreen-
dedorismo e operariado, e entre recursos natu-
rais e indústria”, acrescenta o coordenador do 
coletivo artístico Binaural/Nodar. 
A APCOR colaborou activamente no projecto, 
quer via a cedência de material existente no seu 
espólio, quer com o testemunho de elementos 
da associação. 
A exposição foi de seguida levada para o Museu 
de Santa Maria de Lamas, onde estará patente 
até ao dia 23 de Maio.

Exposição para retratar a história da cortiça
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Novas 
publicações APCOR

PME devem investir 
na era digital
Dotar as Pequenas e Médias Empresas (PME) 
de condições especiais para aceder a um con-
junto de produtos e serviços que lhes permita 
ter uma presença na Internet, é o objectivo da 
iniciativa PME Digital.
Esta presença na Internet pode ser, numa 
versão mais simplificada, um sítio institu-
cional com domínio e correio electrónico 
profissional ou, numa versão mais sofisti-
cada, possibilitar a implementação de uma 
solução mais complexa, por exemplo, uma 
loja on-line para a realização de transacções 
comerciais na Internet, ou ferramentas de 
produtividade, certificação do sítio, formação 
avançada ou presença em plataformas de 
negócios internacionais e do Estado.
Com vista à promoção deste programa, a AP-
COR associou-se à Agência para a Competiti-
vidade e Inovação (IAPMEI) e à Associação do 
Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva 
(ACEPI) para divulgar estas ferramentas junto 

A APCOR lançou mais quatro novas publicações. 
Três folhetos sobre a cortiça: um mais genérico 
sobre o sector, outro sobre a cortiça enquanto 
vedante e outro para a área dos materiais de cons-
trução e decoração. Estes suportes foram desen-
volvidos no âmbito do InterCork e estão disponí-
veis em várias línguas. Podem descarregar os pdf 
dos folhetos em http://www.apcor.pt/artigo/no-
vas-publicacoes-sobre-cortica.htm e http://www.
apcor.pt/artigo/apcor-lanca-novas-publicacoes-
-intercork-II.com .
A quarta publicação é o Guia de Normalização 
Cortiça CT – 16. É um suporte que contém in-
formação sobre a importância da normalização 
para o sector da cortiça, um histórico sobre este 
processo e uma explicação sobre os diferentes 
organismos de normalização. Disponibiliza, ainda, 
uma separata com uma lista das normas em vigor. 
Pode aceder ao mesmo em http://www.apcor.pt/
artigo/guia-normalizacao-cortica-ct-16.htm .

dos seus associados. Esta promoção decor-
reu durante um seminário que teve lugar na 
associação e que contou com um conjunto 
de testemunhos das empresas envolvidas no 
projecto, bem como de empresas da cortiça 
que já tomaram a dianteira e já usufruem de 
algumas ferramentas.
O investimento digital no sector da cortiça é 
reduzido, são poucas as empresas que pos-
suem sítio e loja-on-line na Internet, mas a 
presença neste meio de comunicação torna-
-se cada vez mais imprescindível para um sec-
tor iminentemente exportador. 
A PME Digital, uma iniciativa do Ministério 
da Economia, tem disponível um sítio, aces-
sível em www.pmedigital.pt/, onde é possí-
vel encontrar informação geral sobre toda a 
oferta de produtos e de serviços bem como 
informação prática para as empresas pode-
rem escolher as soluções mais adequadas às 
suas necessidades.
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O Bureau Veritas Certification trabalha em parceria consigo para garantir a criação de valor através da Certificação prestando uma ampla gama de serviços nesta área: 

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 
Qualidade - ISO 9001 | Saúde e Segurança - OHSAS 18001 | NP 4397 | SafetyCert | SCC (Safety Contractor Checklist) | Ambiente - ISO 14001 | EMAS II - Greenhouse 
Gas Emissions | Responsabilidade Social - SA 8000 e NP 4469-1 | Segurança da Informação - ISO 27001 | Recursos Humanos - NP 4427 | Inovação - NP 4457 

CERTIFICAÇÃO DIRIGIDA A SECTORES DE ACTIVIDADE 
Corticeiro - Systecode | Aeronáutica - EN | AS | JISQ 9100 | Agroalimentar - ISO 22000 | HACCP | GMP l EurepGap | BRC | IFS | Agriconfiance© | Automóvel - ISO/TS 16949  
e QS 9000 | VDA 6 | EAQF | TE 9000 | Electrónica - HSPM | Energia - ISO 29000 | Ferroviário - IRIS | Florestal - SFI  | FSC | PEFC | OLB | Planos Médicos - EN 46001/2  
| ISO 13485/88 | Químico - RC14000 | Tecnologias de Informação - TickIT | ISO 17799 | BS 7799  |Telecomunicações - TL 9000 | Transportes - SQAS | TDGA | TAPA 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE 

Optimizando o seu processo de auditoria com o Bureau Veritas Certification garantirá a melhoria do seu desempenho.

Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 21, 1600-458 Lisboa  |  Tel: 21 710 09 17  |  N.º nacional 707 200 542 
Bureau Veritas Portugal: Lisboa | Porto | Leiria | Sines | Lagoa | Grândola

Qualidade, Saúde e Segurança, Ambiente e Responsabilidade Social.
www.bureauveritas.pt

Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP 
conjuntamente com o Systecode
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Falar da exportação de cortiça nos primór-
dios da industrialização portuguesa é fun-
damental fazer referência à obra de Hernâni 
Barros Bernardo, enquanto fonte de produção 
de estatística. São numerosos artigos publica-
dos no Boletim da Junta Nacional de Cortiça 
que consideramos serem importantes para a 
caracterização da história da economia cor-
ticeira, dos quais destacamos: A economia 
corticeira nos séculos XV e XVI; Subsídios para 
o Estudo da Indústria Corticeira; A indústria 
corticeira nas leis do condicionamento, todos 
de 1942; e ainda, Algumas notas estatísticas. 

1797-1831

em prancha rolhas

exportações quilos % exportações unidades %

Inglaterra 30.131.000 82,13% Estados Unidos 57.218.688 38,67%

Rússia 1.668.500 4,55% Rússia 24.632.208 16,65%

Hamburgo 1.502.000 4,09% Rio de Janeiro 19.265.112 13,02%

Holanda e Países 
Baixos

1.109.400 3,02% Suécia 16.317.936 11,03%

Estados Unidos 1.030.000 2,81% Ásia 9.371.520 6,33%

Suécia 542.200 1,48% Inglaterra e Do-
mínios

7.035.408 4,75%

França 319.300 0,87% Dinamarca 6.338.880 4,28%

Dinamarca 171.200 0,47% Baía 2.471.544 1,67%

Prússia 103.700 0,28% Prússia 1.807.488 1,22%

Castela 48.300 0,13% Hamburgo 1.414.224 0,96%

Itália 33.300 0,09% Ilhas Adjacentes 734.400 0,50%

Áustria 16.000 0,04% Holanda e Países 
Baixos

540.144 0,37%

Rio de Janeiro 7.900 0,02% Castela 456.624 0,31%

Ilhas Adjacentes 3.800 0,01% Alemanha (Bre-
mer)

259.200 0,18%

Barbaria (Norte 
de África)

2.200 0,01% Áustria 99.936 0,07%

Total 36.688.800 100,00% Total 147.963.312 100,00%

Hernâni Barros 
Bernardo e a 
exportação 
corticeira 
portuguesa 
(1797 – 1831): 

MERCADOS E QUANTIDADES 

A Exportação corticeira (1885-1943); Algumas 
notas estatísticas. A Importação corticeira 
(1885-1943), ambas de 1945.
De suma importância na caracterização e, em 
certa medida, reveladora da direcção das ex-
portações corticeiras quer em prancha quer 
em rolhas, a obra O Comércio Externo da 
Cortiça nos Séculos XVIII e XIX (1797-1831), 
publicada em 1948 pela Tipografia Empresa 
Nacional de Publicidade faz um resumo escla-
recedor que, para uma melhor análise, resumi-
mos na seguinte tabela: 

Em 34 anos de exportação corticeira, e tendo 
em consideração que falamos de finais do 
século XVIII e início do século XIX, os núme-
ros eram já verdadeiramente surpreendentes, 
quer pela dimensão, quer pela variedade de 
mercados aos quais se destinavam. Hernâni 
Barros Bernardo fez um excelente trabalho 
quer na recolha de informação, quer na apre-
sentação de resultados que muito ajudaram a 
caracterizar o sector corticeiro português.

Fontes e Bibliografia:

BERNARDO, Hernâni de Barros (1948). O Comércio Ex-
terno da Cortiça nos Séculos XVIII e XIX (1797-1831). 
Lisboa: Tipografia Empresa Nacional de Publicidade.

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

MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.) (2002). Portugal e a 
Instauração do Liberalismo. In MARQUES, A. H. de Oli-
veira, SERRÂO, Joel (dir.). Nova História de Portugal. Vol. 
IX. Lisboa: Presença.

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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RCP International, S.A. nasceu de 
uma paixão pela cortiça
A RCP International, S.A. é uma empresa com 
sede e know-how português, e administrada 
por uma equipa nacional, cujos líderes são Jorge 
Camarinha e o Nuno Pinto, mas constituída por 
capital 100% estrangeiro, de uma holding fami-
liar belga. “Os fundadores da empresa visitaram 
Portugal numa situação quotidiana e tiveram 
contacto com a cortiça. Sentiram-se apaixona-
dos ao apreciar o produto e resolveram investir 
no negócio”, explica o administrador, Jorge Ca-
marinha. No entanto, “a estratégia do negócio é 
sempre definida por Portugal, uma vez que os 
fundadores consideraram que nós é que temos 
a experiência para saber-estar no sector”, afirma.
Actualmente conta com 20 funcionários e apos-
ta em dois segmentos de rolhas: as naturais e 
as capsuladas. “Compramos o produto semi-
-acabado e fazemos a finalização deste tipo de 
rolha, numa divisão que ronda cerca de 50 por 
cento para cada uma” refere Jorge Camarinha. 
Com uma comercialização de cerca de 40 mi-
lhões de rolhas/ano, a RCP International, S.A. 
tem como mercado-alvo a Europa. Exportan-
do para um total de 19 países, a empresa tem 
na Europa Central e do Norte, cerca de 70 por 
cento do seu negócio, seguindo-se a Europa de 
Leste com alguma expressão e o mercado inter-
no. “Temos apostado fortemente numa venda 
directa ao cliente final, porque acreditamos que 
quem produz e tem conhecimento do produto 
consegue atingir melhor os objectivos de ven-
da”, diz o administrador 
Aliada à estratégia de venda, a RCP International, 
S.A. tem como bandeira assegurar a qualidade e 
a fiabilidade do produto em todo o processo. 
Deste modo, para além da certificação Systeco-
de – sistema em conformidade com o Código 
Internacional das Práticas Rolheiras –, da ISO 
9001 (Qualidade) e do HACCP, a empresa tem 
um alto controlo de qualidade desde a entrada 
da matéria-prima até ao produto final. “Quando 
recebemos rolhas fazemos um controlo no nos-
so laboratório, mas também num laboratório 
externo. Cruzamos os dados e se estes não fo-
rem coincidentes o produto é rejeitado”, explica 
Jorge Camarinha. “A fiabilidade do produto é 
para nós uma meta-chave, por isso acredita-
mos que o auto-controlo é fundamental”, refere. 
Imprescindível é, também, a Investigação e De-
senvolvimento. “Ao nível da lavação e do trata-
mento final do produto oferecemos um serviço 

Jorge Camarinha, administrador

que se adequa ao tipo de bebida que a rolha irá 
engarrafar”, explica o administrador. Numa lógi-
ca de I&D e também de marketing, a empresa 
responde, todos os anos, a dois ou três desafios 
que os seus clientes ou potenciais clientes lan-
çam. “ Isto é, desenvolvemos rolhas específicas 
para determinadas situações – aniversários ou 
datas importantes - que embora em pequenas 
quantidades nos levam a ter orgulho na oferta 
final e nos trazem benefícios futuros.”
Enquanto associado da APCOR, “reconheço que 

a informação disponibilizada a vários níveis, 
mais técnico ou mais informativo, é uma mais-
-valia para a empresa” e “considero que a asso-
ciação teve um papel fundamental na evolução 
do sector”, regista Jorge Camarinha. “As empre-
sas evoluíram positivamente de há 20 anos a 
esta parte, os empresários cuidam melhor do 
seu produto, conseguimos travar a concorrên-
cia dos outros vedantes e, por tudo isto, consi-
dero que se o mercado internacional estabilizar, 
o futuro do sector está assegurado”, conclui.

RCP International S.A. exporta para 19 países

Empresa comercializa 40 milhões de rolhas/ano
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Diversos indicadores económicos, sociais e 
ambientais confirmam que o sector florestal 
é absolutamente estratégico para o futuro de 
Portugal. Foi com base neste pressuposto que a 
Associação para a Competitividade da Indústria 
da Fileira Florestal (AIFF) lançou um estudo para 
o sector florestal português (representado pe-
las espécies sobreiro, pinheiro e eucalipto). Da 
análise realizada, constata-se que é necessário 
apostar no cenário de desenvolvimento flores-
tal de modo a que este sector possa crescer de 
forma sustentável. O cenário de desenvolvimen-
to florestal, com o aumento da área florestal e a 
promoção de uma gestão florestal sustentável, 
mostra ser possível reduzir significativamente 
os valores de importação, contribuindo para 
a sustentabilidade das empresas do sector e, 
consequentemente, para o país. Isto porque as 
indústrias de base florestal são o paradigma do 
que se pretende para a economia portuguesa 
do futuro, pois são fortemente exportadoras, 
comercializam os seus produtos em mais de 
cem países, são líderes de mercado em alguns 
segmentos onde actuam e, sobretudo, encon-
tram-se alicerçadas, maioritariamente, na utili-
zação de matérias-primas nacionais, sendo que 
a taxa de incorporação de valor acrescentado 

nacional do sector é superior à média nacional.
Alguns dados a reter: o sector florestal emprega 
directamente mais de 135 mil pessoas e muitas 
outras indirectas; atinge um volume de expor-
tações superior a quatro mil milhões de euros 
(9,9 por cento do total nacional) e contribuiu 
com 1,8 milhões de euros para a balança co-
mercial; tendo registado um crescimento de 
40,8 por cento entre 2004 e 2011.
Para além da contribuição económica, o sector 
florestal desempenha uma importante função 
ao nível social e ambiental, contribuindo para 
a fixação das populações em zonas mais desfa-
vorecidas e com maior risco de desertificação, 
para a mitigação dos efeitos das alterações cli-
máticas, para a melhoria da qualidade da água 
e para a conservação dos solos, habitats e da 
biodiversidade. 
O estudo evidencia, pelas razões apresenta-
das, a necessidade urgente de se inverterem 
as atuais tendências, criando condições que 
atraiam capital para o sector, em particular para 
a produção (o investimento florestal, dadas as 
suas características de retorno a longo prazo e 
elevada percepção de risco associado, é pouco 
atractivo), que promovam o aumento da produ-
tividade dos povoamentos já instalados, contri-

buam para a existência de novas áreas planta-
das e reduzam o risco de incêndio e de ataques 
de pragas e/ou doenças dos espaços florestais, 
através do aumento da sua resiliência.
Para se inverter o ciclo vicioso em que se encon-
tra a produção florestal são necessárias quatro 
reformas estruturais: promover e capacitar for-
mas de gestão florestal agrupada, profissional e 
certificada; desenvolver a investigação, a forma-
ção e a extensão; tornar positiva a rentabilida-
de individual da produção florestal, através de 
incentivos ao investimento; e, por último, refor-
mar estruturalmente o modo de governação do 
sector florestal. 
Para se entrar num novo ciclo de mudança é 
fundamental redefinir o papel da floresta para 
a sociedade, para a economia e para o País, o 
qual passa pela consciencialização da profunda 
relevância e inesgotável riqueza da floresta, nas 
suas múltiplas funções directas e indirectas, e 
não resumir a importância do sector ao flagelo 
dos incêndios e a zonas lúdicas. 
O Estudo Prospectivo para o Sector Florestal foi 
desenvolvido pelo consórcio constituído pela 
CONSULAI, Instituto Superior de Agronomia 
(ISA) e Universidade Católica Portuguesa – Cen-
tro Regional do Porto (UCP).

Sector florestal é estratégico para Portugal

As entidades representadas no Centro de 
Competências do Sobreiro e da Cortiça (CCSC) 
reuniram, pela segunda vez, com intuito de 
apresentarem as suas prioridades de investi-
gação com vista à definição da Agenda Nacio-
nal de Investigação do Sobreiro e da Cortiça. 
Este plenário, que teve lugar em Outubro, no 
Observatório da Cortiça, em Coruche, reu-
niu investigadores e agentes de sector para a 
discussão e definição das principais linhas de 
actuação e acções a desenvolver, a médio e 
longo prazo, para a Fileira. Com as ideias apre-
sentadas pretende-se avançar para a criação 
de um quadro de referência da investigação  
para o futuro da fileira, apelando à participa-
ção de todos os agentes – fileira e sistema 
científico – nessa tarefa.
A forte participação na sessão e que marca 
um momento histórico da fileira pela junção 
de um grande número de investigadores, 
oriundos da generalidade das universidades e 
centros de investigação, permitiu um avanço 

Agenda Nacional de Investigação do Sobreiro e 
da Cortiça em análise

notável na elaboração da referida agenda de 
investigação. 
O acordo de cooperação do CCSC foi assinado 
em Junho de 2014 pelas várias entidades, tendo 
contado da parte do governo com a presença da 
ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas.
O CCSC tem como objectivos: ser um fórum de 
congregação e partilha das competências exis-
tentes entre várias entidades, de forma a per-
mitir dar respostas mais prontas, completas e 
eficazes aos diversos desafios que se colocam à 
exploração do sobreiro e da cortiça; contribuir 
activamente para a definição de uma agenda 
de investigação suberícola nacional aplicada; 
promover a competitividade da fileira da cor-
tiça pela via da produtividade e sustentabili-
dade da cultura suberícola, assim como salva-
guardar das florestas de sobreiro, com realce 
para a sua vertente de uso múltiplo.
É, ainda, objectivo do centro potenciar a divul-
gação do conhecimento científico em estreita 
ligação com os agentes da fileira, nomeada-

mente no espaço de aplicação suberícola; criar 
condições no terreno para o desenvolvimento 
da actividade experimental que se considere 
necessária à melhoria da produtividade e do 
estado sanitário dos sobreiros em Portugal; e 
constituir-se como veículo de transferência de 
conhecimento e adopção das melhores práti-
cas disponíveis.
Deste centro, para além da APCOR, fazem par-
te as seguintes entidades: Associação para a 
Competitividade da Industria da Fileira Flores-
tal (AIFF); Associação Interprofissional da Fileira 
da Cortiça (Filcork); Câmara Municipal de Coru-
che (CMC); Centro Tecnológico da Cortiça (Ct-
cor); Companhia das Lezírias, S.A. (CL); Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF); Instituto Nacional de Investigação Agrí-
cola e Veterinária (INIAV); Instituto Superior de 
Agronomia, da Universidade de Lisboa (ISA); 
União da Floresta Mediterrânica (UNAC); Uni-
versidade de Évora (UE); e Universidade de Trás 
os Montes e Alto Douro (UTAD).
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