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Sobreiro plantado
nos jardins da AR
Para comemorar o primeiro ano de elevação do Sobreiro a Árvore Nacional de Portugal, a APCOR
e a Assembleia da República juntaram-se numa iniciativa que permitiu a plantação de uma
árvore nos jardins do Palácio de São Bento. O escritor José Luís Peixoto apadrinhou o sobreiro.
| p. 3 e 4

APCOR celebra Natal
com associados

Mais sete prémios
para o InterCork

Cortiça em
destaque no Natal

Cerca de 160 pessoas estiverem reunidas
no jantar de Natal da APCOR. O evento
decorreu no dia 14 de Dezembro e
contou com a presença de associados,
representantes de entidades públicas e
privadas.

Ao todo já são 11 prémios internacionais
arrecadados pelo InterCork – Promoção
Internacional da Cortiça. Desta vez foram
seis no Canadá, para a campanha de
promoção dos materiais de construção
e decoração, e um em Itália para a
campanha das rolhas.

A cortiça foi promovida em várias
iniciativas no mês de Dezembro. No Brasil,
serviu de mote à elaboração de uma
escultura, em Espanha vedou as garrafas
que deram corpo a uma árvore de Natal.
As escolas também a utilizaram para fazer
presépios e pinheiros natalícios.

| p. 6 e 7

| p. 5

| p. 21 e 22
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Cortiça continua a crescer

A

Feiras de Vinho
Feira

Data

Brasil
International
Wine Fair

19 a 21 de
Março de
2013
24 a 26 de
Março de
2013
07 a 10 de
Abril de
2013
30 de Abril a
02 de Maio
de 2013
07 a 09 de
Maio de
2013
07 a 09 de
Maio de
2013
20 a 22 de
Maio de
2013
30 de Maio a
01 de Junho
de 2012

Prowein
Vinitaly
Sial/Set Canada
Fenavin
Sial Wine World
London
International
Wine Fair
Interwine

Local

Web-site

Brasil

www.brasilwinefair.br.com/

Alemanha

www.prowein.com

Itália

www.vinitaly.it

Canadá

www.sialcanada.com

Espanha

www.fenavin.com

China

www.sialwineworld.com

Reino
Unido

www.londonwinefair.com

China

www.interwine.org

Feiras de Materiais de Construção

pesar dos constrangimentos sentidos internacionalmente: abrandamento das economias ocidentais, instabilidade em algumas regiões do globo, diminuição do consumo; a
cortiça tem tido a seu lado alguns factores positivos que têm permitido algum crescimento do sector. Assenta numa economia verde, é um sector fortemente exportador, faz
parte de uma fileira líder do nosso país e tem em Portugal a liderança mundial. De Janeiro
a Outubro de 2012 registamos um valor de cerca de 720 milhões de euros de exportações
o que equivale a um aumento de 4,6 por cento em relação ao período homólogo de 2011;
mas um aumento de 13,5 por cento face a 2010 e de 23,3 por cento em relação a 2009. A
manter-se este ritmo poderemos chegar a cerca de 830 milhões de euros, mais 25 milhões
que o ano passado - sendo que o peso das rolhas de cortiça continua na ordem dos 70
por cento.
Esta curta análise mostra que o sector e as empresas devem focar-se naquilo que é possível
controlar e que passa por um esforço no aumento da qualidade, na comunicação das vantagens da cortiça, na sustentabilidade e, ainda, na aposta em mais inovação. Estes pilares
permitirão enfrentar 2013 com maior brandura e continuar a crescer. Para o segmento
das rolhas, mais do que solidificar a quota de mercado no mundo dos vinhos, a aposta
será recuperar alguma quota perdida. Já em 2012 algumas caves regressaram à cortiça,
nos EUA e Austrália, e é necessário continuar este caminho. O mercado deu uma segunda
oportunidade à cortiça e o sector não a vai desperdiçar. Na área dos materiais de construção e decoração e nas novas aplicações, assistimos a vários exemplos de como a cortiça
pode estar associada às melhores marcas. A Nike usou cortiça num par de sapatilhas para
homenagear LeBron James; a Serpentine Gallery preferiu cortiça para a realização do seu
pavilhão em Londres; e a Fendi, Stella McCartney, Gucci, Jimmy Choo e Manolo Blahnick
utilizam a cortiça em várias peças das suas colecções.
A APCOR acompanhou e reconheceu o trabalho em prol da cortiça. Desde logo, pela realização da 3ª Gala Anual que trouxe a Portugal figuras como os arquitectos da Serpentine
Gallery ou o presidente da Organização Mundial da Vinho e do Vinho. Ao nível mais individual tem continuado a apoiar as empresas quer com projectos como o Formação
PME, quer com a certificação segundo o Código internacional da Práticas Rolheiras e o
Systecode (registando 282 empresas inscritas em Portugal).
No ano que agora inicia, a APCOR pretende continuar a ter uma relação estreita com os
seus associados; reforçar a cooperação institucional com as várias associações do sector
e da fileira, mas também dos sectores a montante e a jusante, muito especial o sector do
vinho; e continuar o trabalho de comunicação com os mercados, os consumidores, os
clientes do sector. A associação está já a preparar a segunda fase do projecto InterCork
– Promoção Internacional da Cortiça. O modelo a seguir será o mesmo da anterior campanha, financiamento público e privado, chegando a mercados já trabalhados, mas também
a novos países. Em suma visa consolidar o que foi já iniciado nos últimos anos e que tem
por objectivo a manutenção da imagem positiva que o sector e os produtos de cortiça
conquistaram.

Feira

Data

Local

Web-site

Feicon Batimat

12 a 16 de
Março de
2013

Brasil

www.feicon.com.br/

Ecobuild

05 a 07 de
Março de
2013

Reino
Unido

www.ecobuild.co.uk

Mosbuild I

02 a 05 de
Abril de
2013

Rússia

www.mosbuild.com

Bauma

15 a 21 de
Abril de
2013

Alemanha

www.bauma.de

Coverings

29 de Abril a
02 de Maio
de 2013

Estados
Unidos da
América

www.coverings.com

A Direcção

Mosbuild II

16 a 19 de
Abril de
2013

Rússia

www.mosbuild.com

Ficha técnica

Outros Eventos
Feira

Data

Local

Web-site

1º Encontro
Green Cork

22 a 24 de
Fevereiro de
2013

Alcobaça

http://www.facebook.com/
events/177918342351216/

7º Congresso
Florestal
Nacional

5 a 8 de
Junho de
2013

Vila Real e
Bragança

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

7ª Conferência
QSP Summit

7 de Março
de 2012

Matosinhos

www.qspmarketing.pt/summit
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Deputado Vasco Cunha referiu que “o sobreiro com o
contribuo que lhe foi dado passou a ter um selo de garantia”

© Assembleia da República

José Luís Peixoto, Vasco Cunha e Joaquim Lima,
Director-geral da APCOR, plantam o sobreiro

José Luís Peixoto apadrinhou a árvore

Sobreiro é plantado nos
jardins da Assembleia
da República
A Assembleia da República (AR) e a APCOR celebraram o 1º Aniversário da Elevação
do Sobreiro a Árvore Nacional de Portugal com a plantação de um sobreiro nos
jardins da AR. Este sobreiro foi plantado por José Luís Peixoto – escritor e natural de
Galveias, Ponte de Sor, Alentejo - que apadrinhou esta árvore.

© Assembleia da República

O

acto simbólico decorreu, no dia 19 de Dezembro, às 14h30, e contou com a presença
de Deputados e do Presidente da Comissão de
Agricultura e Mar, Vasco Cunha, em representação da Presidente da Assembleia da República,
Assunção Esteves, do presidente da Apcor, João
Rui Ferreira, e outras personalidades que neste dia celebraram a importância desta espécie
para o nosso país.
A Assembleia da República tem sido muito

sensível a esta temática, nomeadamente através dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo
de Trabalho do Sobreiro (X Legislatura), de que
resultou a Resolução da Assembleia da República n.º 26/2007, de 21.06.2007 (Defender o
montado, valorizar a fileira da cortiça), aprovada por unanimidade.
Para o presidente da Apcor “a celebração deste dia tem como intuito dignificar uma árvore
tipicamente portuguesa e, como tal, valorizar
o nosso país enquanto detentor de uma espécie florestal única à escala mundial. Portugal é
líder na área mundial de sobreiro, assim como
na produção da cortiça, por isso quer a resolução aprovada o ano passado, quer este acto

simbólico que vamos levar a cabo, demonstra
a importância que todos devemos ter para com
esta espécie. O sobreiro deverá ser a árvore de
todos os portugueses.”
O padrinho do sobreiro, José Luís Peixoto, 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 árvore com características fenomenais e, por isso,
devemos trata-lo com todo o carinho.”
Mais informações podem ser obtidas em http://
www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/
Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=94216 .
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José Luís Peixoto, escritor

“A cortiça é uma das
nossas riquezas mais
importantes”
Sendo natural de Galveias, qual a sua ligação com a cortiça? Há algum negócio na família relacionado com esta matéria-prima?
Não tenho ligações familiares com cortiça.
Algumas “marcas” que a cortiça/sobreiro
lhe tenham deixado na sua infância/adolescência? Alguma experiência/história
que queira revelar?
Tenho inúmeras memórias da infância e da adolescência ligadas à cortiça e ao sobreiro. Costumava passar muito tempo a brincar no campo
e, durante essas aventuras, os sobreiros eram
convites a trepar. Ao mesmo tempo, tinha muito contacto com as pessoas que trabalhavam na
cortiça, que saíam cedo e regressavam ao final da
tarde, sentados nos reboques de tractores. Nos
meses do Verão, pouco depois de chegarem do
trabalho, essas pessoas enchiam as mercearias.
Mais tarde, ao início do serão, acabados de tomar
banho, os homens ficavam sentados à porta. Não
ficavam até muito tarde porque tinham de acordar cedo na manhã seguinte. O meu padrinho
tinha sempre bolotas nos bolsos. Dava-me algumas. Roía-as cruas ou assava-as no lume.
Já utilizou nos seus livros alguma referência ao montado, sobreiro, cortiça? Em qual?
Sim, já utilizei essa referência directa em vários
livros meus. Nomeadamente no livro de contos
“Cal” ou nos romances “Nenhum Olhar” e “Livro”.
Tratam-se de livros, cuja acção se localiza no
Alentejo, como tal não poderia deixar de fora
as imagens que conheço melhor e, entre essas,
está a apanha da cortiça, os homens empoleirados em sobreiros, ou as enormes pilhas de
pranchas de cortiça.
Como foi a experiência de apadrinhar um
sobreiro?
À partida, tenho sempre muita receptividade
perante convites que me desafiem e me façam
sair das minhas expectativas. Se esses convites
chegam aliados a algo que me é tão caro como
o sobreiro, ainda mais cativante se torna. Foi um
momento que encerra uma promessa transcendente de futuro. É impressionante pensar na duração daquele gesto simples e em tudo o que
aquele sobreiro ainda irá assistir.
Qual a sua opinião sobre a iniciativa da AR
em elevar o Sobreiro a símbolo nacional?
Os símbolos têm muita importância. A comunicação utiliza-os como matéria essencial e, por sua
vez, é a comunicação que nos constrói e nos leva
às decisões, à acção. O sobreiro é uma imagem

© Helena Canhoto

poderosa de resistência e de força. Essas são características essenciais do país em que acredito.
Como alentejano e português, qual é a sua
visão sobre a cortiça?
Não tenho dúvidas de que se trata de uma das
nossas riquezas mais importantes. No contexto
internacional, não somos um país de grandes dimensões geográficas e, mesmo assim, temos a felicidade de ser produtores de uma matéria própria
e, claro, trata-se de uma matéria com características extraordinárias como é o caso da cortiça.
Que mensagem deixaria aos portugueses
sobre esta matéria?
Creio que é muito importante que se aproveite
algum do tempo de que dispomos para celebrar aquilo que merece. Esse tempo nunca será
desperdiçado porque relembrarmos aquilo que
possuímos é contribuir para uma consciência
mais profunda daquilo que somos. Ao mesmo
tempo, essa é uma consciência positiva, optimista, criadora de esperança - um dos sentimentos de que mais precisamos neste momento da nossa vida colectiva.

Perfil

Nasceu a 4 de Setembro de 1974 em Galveias,
Ponte de Sor. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas (Inglês e Alemão) pela Universidade Nova de Lisboa. A sua obra ficcional
e poética figura em dezenas de antologias traduzidas num vasto número de idiomas e estudada em diversas universidades nacionais e estrangeiras. Em 2001, recebeu o Prémio Literário
José Saramago com o romance Nenhum Olhar,
que foi incluído na lista do Financial Times dos
melhores livros publicados em Inglaterra no
ano de 2007, tendo também sido incluído no
programa Discover Great New Writers das livrarias
norte-americanas Barnes & Noble. O seu romance Cemitério de Pianos recebeu o Prémio Cálamo
Otra Mirada, atribuído ao melhor romance estrangeiro publicado em Espanha em 2007. Em
2008, recebeu o Prémio de Poesia Daniel Faria
com o livro Gaveta de Papéis. Os seus romances estão publicados na Finlândia, Holanda, no
Brasil, nos Estados Unidos, entre outros países,
estando traduzidos num total de vinte idiomas.

Novas
publicações
da APCOR
APCOR lançou mais algumas
publicações sobre áreas diversas como, por exemplo, a actividade da associação, manuais de
vinho para o consumidor e para
o profissional.

A

brochura institucional da APCOR está
disponível em português e inglês e apresenta os serviços e áreas de actuação da
associação. Pretende ser um documento
de apresentação da APCOR, mostrando
aquilo que um associado ou o público em
geral pode esperar quando contacta a associação.
O “Cork: technical manual for the correct
use of cork stoppers” (Cortiça: manual
técnico para o uso correcta das rolhas de
cortiça) é um suporte que foi desenvolvido
em Itália e que contou com a coordenação
científica de Valeria Mazzoleni, do Institute
of Oenology and Agro-food Engineering,
Faculty of Agricultural Science, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza. Disponível em inglês e italiano este manual
pretenda ajudar os profissionais a saber
optar pela melhor rolha para o seu vinho,
a identificar possíveis problemas e como
evitá-los. Para o consumidor, foi, também,
elaborado um guia “Il sughero: guida al
consumo del buon vino” (Cortiça: guia para
o consumo de um bom vinho) e que pretende dar linhas de orientação sobre como
armazenar o vinho, como retirar a rolha,
como decantar um vinho, que saca-rolhas
escolher, entre outras informações. Este suporte está apenas disponível em italiano.
As publicações da APCOR estão disponíveis para descarregar em http://www.
apcor.pt/artigo/publicacoes-APCOR.htm.

PROJECTOS
Na Itália e Canadá

InterCork vence mais sete
prémios internacionais
A campanha InterCork – Promoção Internacio-

nal da Cortiça –, desenvolvida em vários mercados, arrecadou mais sete prémios internacionais.
Desta vez foram seis para a campanha dos EUA e
Canadá para a área dos materiais de construção e
decoração e um para Itália, na comunicação para
as rolhas.
A primeira campanha contou com o slogan “Cork
flooring. Design by nature.” (Pavimento em cortiça. Desenhado pela natureza.) e teve como actividade mais impactante o showroom itinerante
criado dentro de um camião de 18 rodas, e que
percorreu mais de 37 mil km e 13 cidades norte-americanas. O Décor(k) tour foi visitado por
cerca de 36 mil pessoas, dos quais mais de 3800
influenciadores. No entanto, se considerarmos
todas as pessoas impactadas pela iniciativa chegamos a valores que ultrapassam os 388 mil consumidores. O camião foi concebido para conter
três áreas distintas: a área casa, exibida através do
design de ambientes de cinco zonas - cozinha,
sala de estar, casa de banho, biblioteca/escritório
e sala de jantar -; a área de formação/centro de
educação sobre a cortiça e os seus produtos; e a
área de exposição dos pavimentos e revestimentos disponíveis nos mercados dos EUA e Canadá.
De destacar que a designer e apresentadora do
programa de televisão “Divine Design with Candice Olson”, transmitido na W Network no Canadá e HGTV nos EUA, Candice Olson, projectou e
assinou o interior do Décor(k) e assumiu-se como
embaixadora da cortiça e porta-voz da campanha para a imprensa.
Outros dados relevantes sobre as metas atingidas
na campanha e que influenciaram as decisões
têm que ver com a audiência atingida a nível de
media e que alcançou 67 milhões de pessoas;
240 mil jornalistas especializados, influenciadores e consumidores foram impactados com os
eventos; 60 mil visitantes únicos ao sítio do www.
realcorkfloors.com; três mil seguidores no twitter
e 20 mil visualizações dos vídeos e fotografias no
youtube, vimeo e flickr; aumento de 10 por cento de atitudes positivas do consumidor nas redes
sociais; e, por último, um aumento de cinco por
cento do consumo de revestimentos e pavimentos de cortiça na América do Norte, no ano de
2011/2012.
Os prémios atribuídos à campanha foram: medalha de ouro da Campanha de Desenvolvimento
de Marca, da Canadian Public Relations Society
(CPRS) ACE Awards; prémio de excelência em
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Sugheritivos – uma rolha por um vinho foram uma das iniciativas da campanha

Marketing e Comunicação e prémio de mérito de Relações com os Media, da International
Association of Business Communicators (IABC)
Toronto Ovation Awards; prémio de mérito de
Comunicação e marketing e de Relações com os
Media, da International Association of Business
Communicators (IABC) International Gold Quill
Awards; e prémio de excelência em Marketing
e Comunicação, da International Association of
Business Communicators (IABC) Canada Silver
Leaf Awards.

Camião a promover os materiais de construção esteve
parada no centro de Nova Iorque

Cortiça preserva as coisas boas
Em Itália, o InterCork arrecadou o prémio Comunicazione Corporate pela campanha “Io Sto Col
Sughero” – atribuído pela Associazione Agenzie di
Relazioni Pubbliche a Servizio Completo (Assorel).
A campanha assentou em mensagens como
“Cortiça: preserva o planeta”, “Cortiça: preserva
o aroma” e “Cortiça: preserva o charme” que foram divulgadas em anúncios, nos mais variados meios; num sítio acessível em http://www.
ilsughero.org/; numa página do Facebook disponível em http://www.facebook.com/IoStoColSughero e que conta com mais de 16 mil fãs; em
acções para o consumidor como o Sugheritivo:
evento nocturno, que decorreu em bares estrategicamente localizados em várias cidades italianas, onde as pessoas foram convidadas a levar

uma rolha de cortiça para receberem, em troca,
um copo de vinho; e várias parcerias com entidades associações e organizações, nomeadamente
associações eno-gastronómicas como a GAMBERO ROSSO e a SLOW FOOD; e, também, com a
World Wildlife Fund (WWF), associação dedicada à
protecção do ambiente.
Nesta campanha foram, ainda, desenvolvidos vários suportes de informação, nomeadamente um
manual para o produtor de vinho e um para o
consumidor, que podem ser acedidos em http://
www.apcor.pt/artigo/novas-publicaces-da-APCOR.htm.
Registe-se que o projecto InterCork ganhou 11
prémios nos mercados alvo da campanha e é o
programa financiado pelo Compete (Programa
Operacional Factores de Competitividade do
QREN) mais galardoado internacionalmente.
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Jantar de Natal da APCOR
A APCOR reuniu os seus associados, representantes de entidades
públicas e privadas para celebrar o
Natal. O evento, que decorreu em
Espinho no Hotel PraiaGolfe, contou com cerca de 160 pessoas. O
jantar de Natal foi um momento de
confraternização dos associados da
APCOR e de todos convidados, mas
também houve espaço para um
momento de reflexão do trabalho
realizado ao longo do ano, num balanço de vitalidade da indústria da
cortiça e da sua competitividade no
contexto nacional e internacional,
que esteve a cargo do presidente
da APCOR, João Rui Ferreira. Jorge
Monteiro, presidente da ViniPortugal, falou também do mercado de
vinho português e o seu potencial
de exportação, as tendências de
consumo e apresentou algumas
das actividades da associação para
2013.O vereador da Câmara Municipal da Feira, José Manuel Oliveira,
falou da importância desta indústria
para o concelho e disponibilizou-se
para ajudar as empresas nas mais
variadas áreas de actuação.

NATAL
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APCOR assina
protocolo
com Bureau
Veritas

Informação sobre vedante nos
rótulos de vinhos está mais próxima
N

o final de Setembro foi discutido em sessão
plenária da Assembleia da República o Projecto
de Resolução (PR) nº 340/XII/1ª, do Partido Socialista. Este projecto de resolução “recomenda
ao Governo que promova uma ampla discussão
junto das instituições europeias com objectivo
de consagrar a introdução, na rotulagem dos
produtos vinícolas, da menção facultativa do
tipo de vedante utilizado.”
Esta iniciativa foi aprovada por unanimidade, pelo
que irá originar uma Resolução da Assembleia da
República, indo, assim, ao encontro das preocupações constantes da Petição n.º 65/XI/1.ª, “Vinho
com informação é opção” (acessível em http://
www.ecologicalcork.com/tag/peticao/.
O deputado Jorge Fão, que apresentou esta resolução, refere que “este é mais um passo na valorização do montado e da fileira da cortiça.” Na
sua apresentação, o deputado destacou a refe-

rência à génese deste PR, a petição “Vinho com
Informação é Opção” e a justificação do presente momento com a revisão da Política Agrícola
Comum (PAC), nomeadamente à Organização
Comum dos Vinhos (OCM Vinhos).
Amadeu Albergaria, deputado do PSD e eleito
pelo círculo de Aveiro, deu toda a concordância
e apoio ao PR e sublinhou que “o Governo Português deve chamar a si e liderar este processo
junto das instâncias europeias.” Destacou, ainda,
que “na altura da discussão da petição “Vinho
com Informação é Opção” todos os grupos parlamentares apoiaram a ideia e se comprometeram em encontrar medidas legislativas para o
efeito.” E acrescentou: “Não tenho dúvida que os
consumidores apreciam a rolha de cortiça e que
devemos apoiar todas as iniciativas que visem
valorizar este vedante natural em relação aos
seus concorrentes sintéticos.”

Cortiça, Vinho e Biodiversidade
João Rui Ferreira e Ricardo Ferro assinam protocolo

A

APCOR estabeleceu um protocolo com
a Bureau Veritas. Este acordo possibilita um
conjunto de vantagens para os associados
da APCOR, a saber:
Auditorias Simultâneas - Auditoria SYSTECODE gratuita aos associados da APCOR,
no caso de ser solicitada e realizada em simultâneo com outra auditoria do referencial ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 através
do Bureau Veritas Certification (exceptuando-se o custo do perito); Auditorias Isoladas – Descontos para auditorias de certificação de sistemas de gestão ISO 9001 e/
ou ISO 14001 e/ou ISO 22000 a solicitar
pelos associados da APCOR ao BV com
10 por cento desconto; desenvolvimento
e disponibilização de uma pós-graduação
(colaboração entre BV, APCOR e Centro de
Formação profissional da Indústria da Cortiça), com um programa que inclua várias
vertentes relevantes para os quadros médios e técnicos superiores que trabalham
nas empresas associadas da APCOR.
Mais informação sobre este protocolo pode
ser encontrada na área reservado dos
associados da APCOR em www.apcor.pt/
extranet/protocolos/detalhe.php?id=130.

A

cortiça e a APCOR foram chamadas para se
sentar à mesa num seminário sobre “Vitivinicultura
e Biodiversidade – boas práticas e valor acrescentado” que decorreu em Lisboa, no passado dia 20
de Novembro, e que reuniu várias figuras do mundo do vinho, do ambiente e da fileira florestal.
Este encontro, organizado pela Quercus, surgiu
no âmbito do projecto Empresas e Biodiversidade-Mundo Rural e a opção pela vitivinicultura
está presente “pelo seu dinamismo, peso na
economia e, também, pela inovação e existência de boas práticas ambientais reconhecidas
podem ter um papel mais activo e influência no
mundo rural, na sociedade em geral e nos mercados”, pode ler-se no convite do evento.
Diversas empresas e organizações mostraram um
conjunto de boas práticas amigas do ambiente
e, em particular, da componente biodiversidade
associadas ao sector do vinho, num amplo leque
de abordagens e compreendendo toda a linha
produtiva, desde a vinha à escolha do vedante. Da
redução dos pesticidas à preservação da biodiversidade agrícola de castas autóctones, passando
pela rolha de cortiça - que encerra em si própria a
conservação de um importante sistema natural, o
montado – foram temas abordados.
“Vinho, cortiça e montado: da sustentabilidade
à integração da oferta” foi o mote de uma mesa
redonda animada pela jornalista Carla Castelo
e composta por representantes da Associação
Portuguesa dos Municípios do Vinho, Quercus,

por um produtor de cortiça e vinho reconhecido por boas práticas ambientais, e pelo director-geral da APCOR, Joaquim Lima. A recomendação da Office Internacionale de la Vigne et
du Vin (OIV) que refere que “as rolhas de cortiça
representam uma especificidade do sector vinícola e a sua utilização tem um impacto importante na conservação sustentável da floresta”, foi
um dos temas apresentados. A política sectorial
em curso, e que tem demonstrado progressivamente uma atenção especial às questões ambientais, através por exemplo da certificação
florestal – montado e cadeia de custódia – e das
preocupações das empresas do sector para esta
temática e para a responsabilidade social que se
lhes incumbe, foi outro dos assuntos. O sistema
de certificação das empresas de cortiça – Systecode – foi, também, um dado a registar, já que
a sua recente alteração inclui menções às questões ambientais e premeia as empresas que as
cumpram. Nesta intervenção foi, ainda, referido
o facto da cortiça aportar valor ao vinho na medida em que, por um lado, mais de 60 por cento
das top 100 marcas de vinho nos EUA estão vedadas com este material e, por outro lado, mais
de 83 por cento dos consumidores em todo o
mundo preferem este vedante para o seu vinho.
A potencial interligação dos valores do montado e da cortiça com as Rotas do Vinho, que já
está em curso do lado espanhol, foi outro tópico abordado nesta mesa.
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SECTOR VINÍCOLA

15 milhões para a promoção
do vinho português

Evento ACIBEV

Como “vender
melhor” o
vinho
“V

Sector vinícola une esforços para a promoção conjunta

O

Fórum Anual dos Vinhos de Portugal, que
decorreu a 28 de Novembro, no Palácio da
Bolsa, no Porto, foi o palco da apresentação
conjunta dos planos de promoção externa
dos vinhos portugueses pelas várias entidades sectoriais: Comissões de Viticultura, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e
ViniPortugal.
Ao todo serão 15 milhões de euros para a promoção do vinho português - 7 milhões de euros
a cargo da ViniPortugal e verbas equivalentes
serão alocadas pelas Comissões de Viticultura e
pelo IVDP.
No plano de promoção da ViniPortugal, mercados como os EUA e Brasil surgem como os alvos,
com 28 por cento e 13 por cento do orçamento,
respectivamente. Com um enfoque nos eventos e comunicação que abarcam em conjunto
73 por cento do orçamento – aqui estão previstas presenças em feiras, provas de vinho e campanha de publicidade.
O evento reuniu entidades e produtores da fileira do vinho num dia onde também se analisou o comportamento do mercado nacional e a
evolução das exportações, e se discutiu o futuro
do sector ao nível da sustentabilidade da fileira
da vinha e do vinho, da agricultura sustentável
e da biodiversidade.
Ao nível das exportações do vinho português,
os números mais actuais apontam para um
aumento de quatro por cento que chega aos

dez por cento (em valor) se excluído o vinho do
Porto e da Madeira e de cinco e sete por cento,
respectivamente, quando analisado o aumento
em volume. A África e a União Europeia pesam
82 por cento no volume das exportações e 71
por cento no valor, mas a América representa
18 por cento do valor das exportações. Quanto
aos mercados emergentes com contributos positivos nas exportações portuguesas de vinho
surgem: Nigéria, Venezuela, Emiratos Árabes,
Coreia do Sul e Turquia.
Já o mercado nacional está em queda (-5,5%),
absorve menos nove milhões de litros face a
2011 e o preço médio do vinho sobe (+13,4%),
com o aumento maior a incidir na restauração.
A distribuição é o canal privilegiado para a venda de vinho da maior parte das regiões, apenas
os vinhos do Algarve são mais vendidos na restauração.
O vinho de mesa é o mais vendido, mas tem
uma quebra de 7,1 por cento nas vendas.
Apesar da queda geral nas vendas, quase todas
as regiões ganham quota de mercado à excepção do Minho, Beiras e Douro. O Alentejo tem
a maior quota no mercado nacional (43, 2 por
cento) e é a região que mais quota conquista
(1,8 por cento).
As apresentações do evento estão disponíveis
para descarregar em http://www.viniportugal.
pt/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=1738&Itemid=2

inho, 10 anos depois de Porter” foi o
tema que reuniu, recentemente, um conjunto de personalidades ligadas ao mundo
vitivinícola, para analisar onde Portugal está
hoje, como decorreu a última década e o que
é possível fazer para melhorar as exportações
do vinho português - uma iniciativa da Associação dos Comerciantes e Industriais de
Bebidas Espirituosas e Vinhos (ACIBEV).
Para o secretário de Estado Adjunto da
Economia e Desenvolvimento Regional,
António Almeida Henriques, “em 10 anos, o
país aumentou em 20 por cento o valor das
exportações de vinhos. Nalgumas regiões,
esse aumento em dez anos representa mais
que a duplicação do volume de exportações. A suportar esse aumento esteve um
incremento do respectivo volume de exportações, em quase trinta por cento.
Vendemos mais (como a generalidade dos
países produtores do “velho” ou do “novo
mundo”), mas muito mais quantidade do
que valor.” Este factor deve-se ao facto dos
vinhos portugueses, ainda, não serem reconhecidos no mundo. Como explicou
António Soares Franco “Apesar dos esforços
de promoção feitos pela ViniPortugal, Portugal sofre de um problema global de falta
de imagem nos principais mercados que
não se resolve só com o vinho, muito menos com preços muitas vezes baixíssimos
que não trazem valor acrescentado nem
imagem ao País. Tenho assistido a vinhos
espanhóis lado a lado com portugueses do
mesmo nível de qualidade a conseguirem
ser vendidos 30 por cento mais caros que
os nossos, só justificado pela imagem de
Espanha que nós infelizmente ainda não
conseguimos ter.”
Ora, “vender mais” é apenas uma parte da
solução. É preciso “vender melhor”. Como
sugeriu o secretário de Estado.
Neste ponto, foram deixadas várias sugestões: consolidar e diversificar mercados com
sentido estratégico; conquistar posições em
mercados estratégicos com a internacionalização de empresas; melhorar canais de comunicação e distribuição e reforçar os laços
de cooperação e promoção colectiva.
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Cortiça nos media portugueses
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[Recortes de Imprensa]
O gabinete de Design de Gonçalo Prudêncio
(GPOD) criou um conjunto de peças onde a cortiça
entra como elemento chave. De entre eles destaca-se alguns modelos de candeeiros chamados “Luz”,
umas cadeiras para sala de jantar denominados
“Tubo” e um conjunto de mesas de apoio, com o
nome centro. Pode visualizar as peças em http://
gpodonline.net/.
In, http://gpodonline.net

Veronique Maire, designer francesa, concebeu uns
vasos em cortiça com vários formatos, ao qual deu o
nome de “Cantine”. Conjugando a cortiça e o vidro,
as peças podem servir para colocar flores e adornar
um espaço.
In, http://www.veroniquemaire.fr/main.html
Os designers holandeses Daphna Laurens criaram
um conjunto de recipientes com cortiça e metal ao
qual deram o nome de Cover Colletion. Estas peças
fizeram parte de uma exposição que decorreu em

Milão e que tinha como tema Untouchables Retouched. Os recipientes provocam curiosidade no
utilizador, que se questiona o que estará dentro da
peça. Podem ser apresentados no seu conjunto ou
abertos e separados pela base.
In, http://www.dezeen.com/2012/05/22/covercollection-by-daphna-laurens/

mais verde que usa uma mistura de plástico e cortiça para produzir as garrafas de água, no entanto
o primeiro material é usado em menos quantidade
do que a cortiça, uma vez que esta possui melhor
performance térmica e é natural. A cortiça é cultiva e extraída usando métodos sustentáveis e, para
além de transmitir leveza à garrafa, oferece um toque agradável e maior aderência.
In, http://www.polisport.com/bicycles/
catalogo_noticias.php?ID=266

Sapato revolucionário, leve e anatomicamente
adaptável ao pé. Feito com cortiça e silicone (CorksiLite), este material é anti-choque, super flexível e
antimicrobiano.
Este sapato, livre de costuras, dá conforto ao pé e permite a sua respiração. Os Barefooter únicos da Oooaaahs™ permitem também massajar o pé enquanto se
caminha e são, ainda, laváveis na máquina.
In, http://onlybarefooters.com/

Uma rolha de espumante gigante será o pórtico da
Rota da Bairrada. A escolha da rolha, como símbolo
identificativo, “deve-se à evocação da epopeia bairradina da criação do primeiro espumante em Portugal em finais do século XIX. Uma rolha que resgata o
papel fulcral dos produtores-engarrafadores, caves
e municípios da região na divulgação, promoção e
valorização de um dos principais ex-libris vinícos de
Portugal – o Espumante da Bairrada.”
In, Diário Beiras, 02 de Outubro de 2012

Corky é o nome da nova garrafa de água de desporto para bicicletas apresentada pela Polisport. A
empresa é pioneira no uso de uma nova tecnologia

Cortiça e cobre foram alguns dos elementos usados para a elaboração de um vestido de noiva
apresentado no Braga Noivos 2012. O desafio lan-
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Publicadas

Diário Económico

1

alguns programas televisivos como o “Sociedade
Civil”, “Mudar de Vida”, “Verão Total” ou “Portugal
aqui tão perto” – programas mais generalistas e
outros mais de entretenimento ou de informação:
o espectro alarga-se, o que demostra que a cortiça encaixa em todas as vertentes.

DE (coluna APCOR)

sequência dos comunicados de imprensa que são
enviados para os media - e que no ano de 2012
foram 17-, mas também da crescente relação com
os jornalistas e que, em 2012, proporcionaram 30
referências, mais oito do que em 2011. Registe-se
que destes pedidos fazem parte passagens por

2004

571 artigos nos jornais e revistas nacionais.
Este número regista um aumento face a 2011
na ordem dos sete por cento (gráfico 1), o que
significa 1,6 notícias por dia. Ao comparar este
número com o primeiro ano em que a APCOR
iniciou esta análise, regista-se um aumento de
quase 40 por cento face àquilo que era publicado em 2003.
Relativamente aos jornais que deram maior destaque ao sector, o Diário Económico e o Correio
da Manhã surgem à frente com 31 artigos, respectivamente, seguidos pelo Jornal de Notícias
com 26 artigos. Nos semanários, o Expresso está
à frente com 23 peças. Quanto aos regionais, o
Terras da Feira e o Diário de Aveiro estão igualados com 32 peças, cada um (gráfico 2).
Ao analisar os temas mais citados, os produtos
de cortiça surgem em primeiro lugar com 22 por
cento, seguido pelos dados económicos sobre
as empresas do sector, com 21 por cento, e dos
projectos e actividades da APCOR com 15 por
cento (gráfico 3). Registe-se que dos temas relacionados com a APCOR, o programa InterCork
– Promoção Internacional da Cortiça – contou
com 28 peças, os seminários e encontros promovidos pela associação (caso da Gala Anual da
APCOR) contaram com 15 notícias e as eleições
dos novos órgãos sociais arrecadaram 13 peças.
As notícias publicadas no ano de 2012 tiveram
como principal fonte de informação as empresas
de cortiça (37 por cento), as autarquias e o governo
(24 por cento) e a APCOR com 22 por cento (gráfico 4). Esta representatividade da APCOR surge na

O sector da cortiça continua a ocupar um lugar de destaque nos media nacionais.
Temas como os projectos e actividades da APCOR, dados económicos de empresas e
novos produtos são alguns dos temas abordados nos principais jornais nacionais. A
APCOR continua a ser uma das principais fontes de informação sobre a cortiça.

2003

O sector da cortiça mereceu no ano de 2012,

MEDIA
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Metodologia:
A APCOR recebe, analisa e compila toda a informação que é publicada na imprensa portuguesa, através de um serviço de clipping (recortes de imprensa).
As notícias publicadas são analisadas segundo três critérios: publicação, temas tratados e fontes de informação que veicularam as notícias.
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22%

A cortiça fez parte dos materiais usados na Casa dos
Portugueses 2012. Esta obra esteve em exposição
na Exponor, de 06 a 09 de Dezembro. “Unir Portugal
numa só casa e incentivar à produção e aquisição
do que é nacional são os dois grandes objectivos
do projecto.”
In, Jornal de Notícias, 27 de Novembro de 2012
O jornal Expresso publicou as 50 razões para nos orgulharmos de Portugal e três delas têm que ver com
a cortiça. A saber: “em Portugal existe o maior sobreiro e a maior floresta de cortiça do mundo; Portugal é líder mundial na produção e transformação
da cortiça; e, as rolhas de cortiça premium Top Series da Corticeira Amorim foram as rolhas escolhidas

25%

· Projectos APCOR
· Montado/Floresta
· Indústria de Cortiça
· Exportações de Cortiça
· Produtos Cortiça

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

para vedar o uísque mais caro do mundo, Dalmore
Trinitas 64 cujo preço ascende a 115 mil euros.”
In, Expresso, 01 Dezembro de 2012
“Marcas de vinho que usavam vedantes estão a
voltar ao uso das rolhas de cortiça”. Este é o título
de um artigo do Diário de Noticias, cujo conteúdo
é também utilizado num artigo no Jornal de Notícias, e que dá conta do aumento das exportações
portuguesas de cortiça e da inversão de várias caves de vinho na opção do vedante. Exemplos como
a Rusden, Barossa e Haselgrove, na Austrália, Klein
Constantia, na África do Sul, e Rutherford, nos EUA,
são alguns dos nomes referidos no artigo. No artigo é referido, ainda, o estudo Nielsen, realizado nos
EUA, e que refere o facto de nas cem marcas de vinhos mais vendidos noa EUA, o valor médio de uma
garrafa com cortiça é 1,10 euros mais caro do que as
que usam outros vedantes.
In, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, 24 de
Dezembro de 2012
O jornal I escreveu uma peça sobre os milhões
de rolhas de cortiça portuguesa que saltam das
garrafas na passagem de ano. Num artigo de duas

22%

13%

8%

21%

çado pelos organizadores do evento era elaborar
um vestido que remetesse para a Ecologia e Sustentabilidade. A ideia foi adoptada pelo expositor
Linas Noivas que surpreendeu com um vestido original. As fotografias da montagem final do vestido
podem ser vistas em http://www.facebook.com/
media/set/?set=a.435763709806654.91110.13599
1936450501&type=3 .
In, Jornal de Noticias, 25 de Outubro de 2012

Fonte de Informação
Ano de 2012

37%
24%

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

páginas, a jornalista aborda as exportações portuguesas de cortiça daquele produto, que representam 18 por cento do total exportado, fazendo
uma referência aos principais mercados importadores, como França e Itália. A notícia apresenta
ainda um quadro comparativo das rolhas de cortiça com os vedantes de plástico e as cápsulas de
alumínio, onde a cortiça sai vencedora em todas
as matérias e refere as campanhas de promoção
da cortiça que a APCOR tem desenvolvido nos
últimos anos.
In, I, 31 de Dezembro de 2012
The Wall Street Journal dedicou um artigo às inúmeras potencialidades da cortiça. No artigo são
entrevistadas figuras como Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, Guta Moura Guedes, directora da Bienal de Lisboa Experimenta Design e algumas empresas associadas da APCOR. Obras como
a Serpentine Gallery, o avião da Embraer ou o carro
da Mercedes Benz aparecem como inovações deste material.
In, http://online.wsj.com/article/SB100014240
52970204712904578094940657825254.html ,
20 de Dezembro de 2012
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Desempenho ambiental dos produtos
aumenta a competitividade

Pegada de carbono dos produtos vai ser uma realidade

A

APCOR promoveu, no dia 05 de Dezembro, um seminário sobre “Avaliação do Desempenho Ambiental – Ferramenta para a
Competitividade”. Este encontro, organizado
em pareceria com o Pólo de Competitividade da Floresta e o Cluster Habitat Sustentável, teve por objectivo a divulgação no
domínio da avaliação do desempenho ambiental enquadrado em dois projectos em
curso, a saber: Carbon Footprint Labelling e
DAPHabitat.
O projecto Carbon Footprint Labelling para
os produtos de base florestal foi aprovado no
âmbito do SIAC da Estratégia de Eficiência Colectiva (Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN) do Pólo das Indústrias de Base
Florestal e tem o objectivo de criar um processo
de caracterização independente que permita a
etiquetagem credível e reconhecida da “pegada de carbono” dos produtos, o que permitirá

a comparação entre produtos, ou famílias de
produtos, por parte do consumidor.
Pretende-se desenvolver, não só a análise da
pegada dos produtos da Fileira Florestal, mas,
também, uma metodologia de avaliação, que
permita comparar resultados e sensibilizar os
mercados e a opinião pública para as vantagens da avaliação e certificação da pegada de
carbono dos produtos, publicitando o “carbon
footprint label”.
O projecto DAPHabitat, também aprovado no
âmbito de um SIAC da Estratégia de Eficiência
Coletiva (QREN) do Cluster Habitat Sustentável,
tem como objectivo desenvolver um sistema de
registo de declarações ambientais de produtos
(DAP) em Portugal, específico para produtos da
fileira do habitat. O Sistema DAPHabitat é um
programa de registo nacional que permite a
qualquer empresa ou entidade interessada, registar em www.daphabitat.pt as suas DAP, para

que estas fiquem disponíveis numa base de dados pública com visibilidade nacional e internacional. O registo das DAP permite tornar visível
o desempenho ambiental dos produtos/serviços
através de documentos verificados por uma terceira parte independente. O desenvolvimento
desta informação pode estimular a melhoria
contínua dos produtos e a eco-inovação, bem
como eliminar potenciais barreiras à exportação.
A apresentação do primeiro projecto esteve a
cargo de Raquel Paiva – representante do Pólo
para a Competitividade das Indústrias da Fileira
Floresta, a Análise do Ciclo de Vida (ACV) dos
produtos como ferramenta para a avaliação do
Desempenho Ambiental, foi da responsabilidade
de Ana Cláudia Coelho – da empresa PricewaterhouseCoopers, e o tema do Sistema Nacional
de Registo de Declarações Ambientais de Produto para o Habitat (DAPHabitat) foi exposto por
Victor Ferreira, do Cluster Habitat Sustentável.
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Em Cáceres, Espanha

GFTN Iberia promoveu o 1º Encontro
Empresarial da Cortiça FSC
A WWF em Portugal, juntamente com a WWF Espanha, no contexto do projecto GFTN Iberia, promoveu no passado dia 27 de Setembro o 1º Encontro Empresarial de Cortiça FSC, em Cáceres, Espanha. Ao reunir os principais
representantes do sector para falar sobre a certificação, produção, mercados de cortiça certificadas e as oportunidades que o selo FSC pode oferecer ao sector da cortiça, este encontro tinha ainda como objectivo desenvolver
as relações comerciais entre os participantes.

O

GFTN Iberia foi criado em Outubro de 2008
e tem vindo a trabalhar com as empresas e produtores florestais em Portugal e em Espanha
para promover a gestão responsável e comércio
de produtos florestais como madeira, cortiça e
papel, este é o 3º maior grupo do GFTN (atrás
do Reino Unido e China), já com 15 membros.
As principais conclusões do Encontro Empresarial da Cortiça FSC foram que a certificação
da cortiça é uma boa oportunidade para o
negócio, e para a comunicação do sector florestal para a sociedade em geral. Ainda assim

a comunicação sobre a certificação necessita
ser mais trabalhada. A necessidade de trabalhar
mais a cooperação entre os sectores envolvidos
na produção e comercialização (distribuição,
governo, sector vinícolas, enólogos, consumidores) foi apontada como meta, o que naturalmente irá resultar num aumento da área certificada FSC do montado e no reconhecimento do
produto certificado nos mercados.
A APCOR participou no evento, com uma apresentação que esteve a cargo do director-geral, e
deu conta das vantagens da certificação florestal

para toda a cadeia de valor do sector, assim como,
para o reconhecimento dos mercados, traduzido
nas opções de compra dos consumidores por soluções sustentáveis e amigas do ambiente.
A área certificada FSC na Península Ibérica é 456
mil hectares; a norma portuguesa do FSC foi
aprovada na semana anterior ao evento; e cinco
dos maiores players da indústria de cortiça, o
que representa 1/3 do mercado da cortiça mundial, fazem parte da rede. Na Península Ibérica
há 120 mil de montados de cortiça certificadas
pelo FSC; sendo que 80 mil são em Portugal.
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Protocolos APCOR – as vantagens de ser associado
A APCOR tem vindo a estabelecer acordos/protocolos de cooperação com diversas entidades e
de áreas distintas, no sentido de conseguir vantagens para os seus associados nos produtos/
serviços disponibilizados por estas empresas. O

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

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

HOTEIS
Nome da Entidade

Local

Tipo de Alojamento

Benefícios

Hoteis Vila Galé

Portugal, Madeira e Brasil

Hotel

Desconto de 5% nas tarifas aplicadas

Hotel Afonso V

Aveiro

Hotel

Desconto 15% nas tarifas aplicadas

Hotel Algarve Casino

Portimão

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Almada Business

Almada

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Apartamento Solverde

Espinho

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Casino Chaves

Chaves

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Dom Carlos Liberty

Lisboa

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Dom Carlos Park

Lisboa

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Grande Real Villa Hotel & Spa

Cascais

Hotel

Descontos entre 50% e 60%, na tarifa de alojamento

Hotéis Heritage Lisboa

Lisboa

Hotel

Desconto entre 15% e 25% na tarifa do alojamento

Hotel HF Fénix Lisboa

Lisboa

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel HF Fénix Porto

Porto

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel HF Ipanema Park

Porto

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel HF Ipanema Porto

Porto

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel HF Tuela Porto

Porto

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Jardim

Aveiro

Hotel

Desconto 15% nas tarifas aplicadas

Hotel Mercure Gaia-Porto

Porto

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Nova Cruz

Santa Maria da Feira

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Praiagolfe

Espinho

Hotel

Tarifas muito especiais de alojamento + uso gratuito de healt Club

Hotel Real Oeiras

Oeiras

Hotel

Descontos entre 50% e 60%, na tarifa de alojamento

Hotel Real Palácio

Lisboa

Hotel

Descontos entre 50% e 60%, na tarifa de alojamento

Hotel Real Parque

Lisboa

Hotel

Descontos entre 50% e 60%, na tarifa de alojamento

Hotel Real Residência

Lisboa

Hotel

Descontos entre 50% e 60%, na tarifa de alojamento

Hotel Solverde

S. Félix da Marinha

Hotel

Tarifas especiais no alojamento e espectáculo no casino

Hotel Tivoli Oriente

Lisboa

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Hotel Tryp Oriente

Lisboa

Hotel

Tarifas especiais de alojamento

Quinta da Praia das Fontes

Alcochete

Turismo Rural

Tarifas mais vantajosas+uso gratuito de algumas infra-estruturas

Quinta do Agrinho

Gerês

Turismo Rural

Desconto 10% no alojamento

Hotel dos Loios, Lda.

Santa Maria da Feira

Residencial

Tarifas especiais de alojamento

Cortiça faz parte das
peças de joalharia

ENTREVISTA

Cecília Ribeiro, joalheira

“ A cortiça é nobre,
delicada e rica”
Notícias APCOR - É a primeira colecção que
faz utilizando a cortiça?
Cecília Ribeiro - Esta é a primeira colecção integral de cortiça, mas já havia trabalhado com
botões de cortiça e penso que deu óptimos
resultados.
Como surgiu o gosto por este material?
Este é um material com um aspecto muito rico
por ser bastante orgânico. Uma vez que o meu
percurso passou por uma Licenciatura em Design, pesquisei por diversas vezes as qualidades
da cortiça. Sendo este material bem Português
e com bastante abundância também na zona
onde vivo e trabalho, facilitou o processo de integração da cortiça no meu trabalho.
Como é que descreve a cortiça enquanto
material de joalharia?
A cortiça é um material com diversas propriedades que apelam à sua utilização. Uma delas está
bastante presente no meu trabalho: a leveza, o
contraste entre o volume da peça e a sua delicadeza. Relativamente às formas, a cortiça permite-me explorar as suas formas não deixando de
ser aquilo que é no seu aspecto original.
Que outros materiais utiliza nas suas peças?
Uso variados materiais, desde pedras vulcânicas,
pérolas, pedras semipreciosas, ligas banhadas a
ouro, botões, aço, prata, entre outros. Trabalho
para obter um objectivo funcional aliado a um
bom Design.
Quanto tempo é que pode levar a fazer
uma peça destas? É um trabalho manual
ou já industrial?
As peças que vemos são todas feitas à mão onde
cada pedaço de cortiça é trabalhado individualmente, a partir da sua forma procuro encontrar

o melhor caminho, mas em tudo depende da
peça que extraio da placa de cortiça, podendo
originar anéis, brincos, colares ou pregadeiras.
Desde quando é que se dedica a este trabalho?
Comecei a trabalhar com joalharia contemporânea em 2007, quando, por acidente, num projecto utópico fiz um anel com botões e um fio
de metal que tinha por casa. Uma antiga colega
de curso gostou e quis adquiri-lo para o oferecer e foi daí em diante que dei início ao trajecto
que trago até hoje.
Qual é o valor das peças?
O valor depende muito do material que a peça
contém, sendo o valor mais baixo 50€ correspondente aos anéis mais simples, contudo também varia nos pedidos mais personalizados.
Numa palavra o que diria sobre a cortiça?
É difícil em apenas uma palavra caracterizar a cortiça. Para mim é nobre, delicada e rica, não só em
texturas e formas, mas também historicamente. É
um material muito natural.

Perfil

Cecília Ribeiro, 25 anos, licenciada em Arte
e Design na Escola Superior de Educação
de Coimbra, a frequentar um curso de Ilustração gráfica. Procura personalizar a sua
expressão através de materiais, formas e
texturas que tornam único e personalizado
o seu trabalho.
Deixando-se absorver perante a forma orgânica da cortiça, fazendo conscientemente o
seu trabalho de selecção e de materialização, que procura evidenciar a beleza subtil
do corpo feminino, com elegância e a delicadeza que este merece.
Sendo que se evidencia a preferência pela
cor neutra da cortiça, texturas irregulares
de formas assimétricas, que se equilibram
com a imparcialidade de cores dinâmicas,
brilhantes e que patenteiam o charme e a
perfeição feminina.

Cortiça à mistura com pedras
semipreciosas
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Apontamentos da História

A cortiça e o mercado oriental:
perspetivas históricas.

Tiradores de cortiça. Elvas em 1904.

É conhecida a presença de exportações de

cortiça a oriente desde pelo menos os finais
do século XVIII, assim o refere Hernâni de
Barros Bernardo na obra O comércio externo
da cortiça nos séculos XVIII e XIX (1797-1831),
de 1948 (p. 28-29). Cita este autor que para
aquele mercado haviam sido exportadas cerca de “65.080 grosas” de rolhas, ou seja cerca
de 9.371.520 unidades, representando cerca
de 6,30% do total nacional de rolhas exportadas, cujos números se situavam, aproximadamente, em cerca de 147.963.000 de unidades.
Barros Bernardo acrescenta que perante os
estudos por si analisados não são referidos
os destinos exatos levando-o a supor “que se
trataria dos domínios portugueses do Oriente,
sobretudo a Índia.” (Idem, p. 34). É certo que,
por aquela altura, Portugal era considerado
um império, com domínios administrativos
espalhados pelo continente africano, asiático
e norte do australiano. Na atual Índia, Goa,
Damão, Diu, Dadrá e Nagar Haveli e mais a
oriente Macau, certamente que poderiam ser
entrepostos a diversos géneros para depois os
fazer chegar a outros destinos, assim seria o
entendimento daquele autor.
A oriente, dos diversos mercados alvo, o Japão
inseria-se como um consumidor de cortiça em
obra, ou “obras em cortiça”. Assim o comprovam a efetivação de tratados comerciais como
foi o de 1897, 26 de Janeiro mais precisamente, cujos representantes, Luís de Soveral, pelo

Reino de Portugal, e Soné Arasuké, por parte
o imperador japonês da era Meiji fizeram assinar. Neste tratado a cortiça está incluída como
produto a ser transacionado, entre outros e
que careceriam de especial atenção aos proponentes. Outra referência, esta à presença
de industriais em terras nipónicas é feita por
Alves (2007, p. 131) quando afirma que Clemente Menéres, notável industrial corticeiro
transmontano, participou na feira internacional de Osaca em 1903 para divulgação da
cortiça portuguesa, entre outros géneros. Este
autor contradiz, em certa medida, Barros Bernardo, pois aponta que a cortiça chegava ao
Japão via Alemanha, e que a participação em
feiras internacionais seria precisamente para
eliminar os intermediários nas negociações,
fazendo ajuste direto com o cliente nipónico.
Posições à parte, certo é considerarmos que
durante o século XX a cortiça continuaria a
chegar a oriente, como o comprovam Pestana
e Tinoco (2009, pp. 3-5) e Mendes (2002, pp.
100, 162-163), significando no ano 2000 cerca
de 3% do total de exportações corticeiras citando, este último, como fonte as “Estatísticas
do Comércio Externo” do Instituto Nacional de
Estatística, firmando a transversalidade continental da fileira da cortiça.
Fontes e Bibliografia:
ALVES, Jorge Fernandes (2007). De pedras fez terra
- um caso de empreendedorismo e investimento agrí-

cola no Nordeste Transmontano (Clemente Meneres).
In Revista da Faculdade de Letras – História. III Série.
Vol.8. Porto, pp. 113-155.
BETHENCOURT, Francisco, CHAUDHURI, Kirti (1998).
História da Expansão Portuguesa. Lisboa: Círculo de
Leitores. 5 Vols.
Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação
Portuguesa. Sessão de 12 de Julho de 1897. Sessão
de 20 de Julho de 1897. Lisboa: Imprensa Nacional.
Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação
Portuguesa. Sessão de 20 de Julho de 1897. Lisboa:
Imprensa Nacional, pp. 315-320.
LAINS, Pedro (1995). A economia portuguesa no
século XIX: crescimento económico e comércio externo 1851-1913. Lisboa: Imprensa Nacional Casa
da Moeda.
MENDES, Américo M. S. Carvalho (2002). A Economia do Sector da Cortiça em Portugal. Evolução das
actividades de produção e transformação ao longo
dos séculos XIX e XX. Porto: Universidade Católica
Portuguesa.
NEVES, Pedro (2007). Grandes Empresas Industriais
de um País Pequeno: Portugal, da década de 1880 à
1ª Guerra Mundial. Dissertação de Doutoramento.
Lisboa: Universidade Técnica. Instituto Superior de
Economia e Gestão.
PESTANA, Miguel, TINOCO, Isabel (2009). A indústria
e o comércio da cortiça em Portugal durante o século
XX. In Silva Lusitana. Oeiras: Instituto Nacional de Investigação Agrária.
SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça nos debates parlamentares da nação portuguesa
(1839-1899). Tese de Mestrado em História Contemporânea. Porto: Faculdade de Letras.
Nuno Silva
nunohistoria@gmail.com
http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor
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Normas aumentam a eficiência
D

e forma a assinalar o Dia Mundial da Normalização, o Instituto Português da Qualidade
(IPQ) levou a cabo, no dia 15 de Outubro, uma
conferência subordinado ao tema “Menos desperdícios, melhores resultados – As normas aumentam a eficiência”. Este evento contou com
uma dezena de palestrantes que evidenciaram,
perante um auditório com mais de 100 pessoas,
os benefícios das normas existentes nas mais diversas áreas, desde o couro, à cerâmica e vidro,
passando pela energia, os resíduos e, também,
a cortiça.
O seminário teve início pelas 10h, com uma apresentação do presidente do IPQ, Jorge Marques
dos Santos, sobre “A Normalização – ferramenta
para a eficiência” e terminou pelas 17h, conforme
programa, com as conclusões proferidas por Ana
Isabel Miranda, da Universidade de Aveiro.
A APCOR, enquanto Organismo Sectorial de
Normalização (ONS), desde 2006, aceitou o convite do IPQ e aliou-se a esta comemoração. Com
uma apresentação a cargo do presidente da CT
16 - Comissão Técnica de Normalização no domínio da cortiça -, Manuel Reboredo, e com o

tema “A normalização como factor de sucesso”,
a exposição pretendeu dar a conhecer a associação, mas sobretudo mostrar a estrutura e o
trabalho realizado pela CT 16.
Desde 1957 que a actividade normativa desta
comissão técnica da cortiça tem contribuído
para facilitar as relações comerciais, mas também as relações de âmbito mais técnico com
diversas partes interessadas, quer a nível nacional quer a nível internacional.
Para o presidente da CT16, “ as normas uniformizam métodos de ensaio, práticas de trabalho
e especificações técnicas, o que permite uma
maior eficiência e aumento das probabilidades
de sucesso do negócio.”
E aponta algumas das vantagens: “permite ultrapassar barreiras comerciais e técnicas; dá ao
cliente mais confiança, pelo que gera relações
mais credíveis e duradoiras; permite encontrar
com maior facilidade novos clientes e mercados; diminui problemas e reclamações; permite
contactos regulares com peritos que partilham
o saber e a experiência profissional, criando-se
relações importantes e benéficas para ambos;

evita o isolamento e obriga a um estado atento
sobre a evolução dos processos e produtos; e
por último, proporciona momentos importantes de criação e de motivação na procura de
agentes facilitadores de boas práticas de trabalho e bons produtos.”
O trabalho da CT16 e das respectivas subcomissões [SC11 – Terminologia; SC12 – Matéria-prima (Cortiça, Granulados e Triturados); SC13
– Rolhas; SC14 – Revestimentos (Pisos e Decorativos de Parede); SC15 – Aglomerado Puro
de Cortiça Expandida; SC16 – Aglomerado
Composto de Cortiça] tem sido no sentido de
analisar e trabalhar as normas para as actualizar
face aos padrões recentes da indústria. De realçar que, neste momento, existem 28 Normas
Portuguesas, 61 Normas Europeias e 11 Normas
Internacionais transpostas para Normas Portuguesas, para além de mais de 200 Normas publicadas a nível internacional com participação
de Portugal, que têm garantido à indústria da
cortiça a promoção e defesa dos seus produtos
e, consequentemente, o aumento da sua competitividade face a produtos alternativos.
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Fernando Lopes, administrador da Fernando Lopes – Cortiças e Representações Lda.

“A cortiça é um produto
nobre e devemos trata-la
como tal”

Empresa comercializa
8 a 10 milhões de rolhas/ano

Mais apoio ao associado

Fernando Lopes Cortiças
e Representações compra
rolhas em bruto e prepara-as
para venda

A

empresa Fernando Lopes – Cortiças e Representações, Lda. nasceu em 1985 para colocar em prática a aspiração de Fernando Lopes, proprietário da mesma. “Desde 1976 que
trabalhava por conta de outrem no sector, mas
resolvi arriscar e lançar o meu negócio”, explica o empresário. Na altura, a empresa, situada
na Zona Industrial do Casalinho, em Lourosa,
abriu apenas com dois trabalhadores e só no
ano seguinte é que cresceu, contratando mais
pessoas - nos dias de hoje conta com cinco colaborares.
A compra de rolhas em bruto e a sua transformação para venda ao cliente final e ainda a
prestação de serviços são as duas valências da
Fernando Lopes – Cortiças e Representações,

com mais rigor. Mas acima de tudo permitiu
elevar o nível de qualidade do produto de um
modo geral”, explica Fernando Lopes. E continua: “temos um produto nobre para trabalhar
e devemos agir como tal. Se todos trabalharem bem a imagem do produto sai reforçada.”
O empresário compara, ainda, a forma de elaborar o produto quando entrou no sector e os
dias de hoje: “antigamente cada um fazia como
achava melhor, não havia linhas de conduta a
seguir. Hoje, temos mais linhas de orientação,
para além de que conseguimos identificar os
problemas que existem e corrigi-los. O Systecode serviu para sensibilizar os empresários do
sector para determinadas questões, consciencializa-los dos problemas e facultar-lhes conhecimento para agir em conformidade.” Ainda
assim o empresário aponta algumas melhorias
ao sistema: “há determinadas situações que deveriam ser ajustadas à realidade das empresas.
Não temos todas as fases do processo a funcionar todos os dias e, por isso, não faz sentido ter
uma máquina trabalhar o dia todo da auditoria
só porque assim tem de ser.” E alerta: “alguns auditores deveriam estar mais sensibilizados para
a realidade das micro empresas, perceber que
isto é um sistema evolutivo e deveriam ter um
carácter mais educativo na auditoria. A intransigência não ajuda à evolução do sector.”

Lda. Lavação, desinfecção, revestimento, tratamento, marcação e embalagem são algumas
das actividades que a empresa está apta para
fazer, essencialmente para as rolhas naturais,
colmatadas e aglomeradas.
A venda directa às caves e engarrafadores de vinho, em países como França (principal mercado),
Espanha, Bélgica e Itália representam 70 por cento do negócio da empresa, que chega a transaccionar oito a dez milhões de rolhas por ano.
Certificados pelo Systecode – sistema de certificação das empresas mediante o Código Internacional das Práticas Rolheiras – desde 2001,
têm renovado a cada ano a acreditação. “Acredito que este sistema tem muitas vantagens
para a empresa. Permite-nos trabalhar melhor,

Fernando Lopes reclama por mais apoio da APCOR no que toca ao Direito Internacional. “Já tive
alguns problemas com clientes no estrangeiro
e não soube como agir. Era bom que a APCOR
pudesse encaminhar os associados nesta matéria, explicando os passos que podem seguir em
casos deste tipo.” A elaboração, por exemplo,
de protocolos com gabinetes de advogados
especialistas nesta área é uma das sugestões
deixadas pelo empresário. O administrador da
Fernando Lopes - Cortiças e Representações,
Lda. sugere também um trabalho mais efectivo
na identificação do vedante no rótulo do vinho.
“O consumidor de vinho tem o direito de saber
qual é o vedante que está a comprar”, afirma.
Regista ainda que “há vinhos de outros países,
de determinadas regiões, onde a utilização da
cortiça é obrigatória. E em Portugal, sendo nós
líderes do sector, isto não acontece.”
Quanto ao futuro, Fernando Lopes acredita
que a cortiça vai continuar a fazer parte dele.
O mesmo espera em relação à sua empresa,
mas isso caberá ao filho, Bruno Lopes, decidir.
“Até à reforma estarei cá, porque este é o meu
trabalho, depois disso passo o testemunho ao
meu filho e ficará nas mãos dele o crescimento
e continuação da empresa.”

ASSOCIAÇÃO

APCOR lança
CorkPlace
A

APCOR é a fonte
de informação
da cortiça
A APCOR tem-se assumido, ao
longo dos últimos anos, como o
centro de informação da indústria da cortiça.

U

m dado que comprova esta aspiração é o
crescente número de pedidos de informação
que chegam à APCOR via correio electrónico.
Em 2011, foram recepcionados 270 pedidos,
sendo que em 2012 registaram-se mais 106, totalizando 376 contactos – o que significou um
aumento de 28 por cento (gráfico 1). Estes pedidos têm que ver maioritariamente com estudos
e trabalhos de carácter académico sobre o sector, sendo que a APCOR é a principal fonte de
informação para os investigadores e estudantes
que abordam esta temática nas suas teses e trabalhos, mas também com potenciais clientes
para o sector e que buscam empresas que fabriquem o seu produto de eleição.

1
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Cempalavras

APCOR criou recentemente uma nova plataforma on-line, designada CorkPlace e acessível
em http://www.apcor.pt/corkplace/corkplace-pt.htm. Esta ferramenta pretende ser um espaço para a promoção de negócios com as empresas do sector da cortiça e associadas da APCOR.
Qualquer pessoa interessada em adquirir produtos de cortiça vai ser convidada a visitar o sítio da
APCOR nesta ligação. Aqui está disponível um
formulário para preenchimento do pedido. Este
pedido vai dar origem ao envio de um correio
electrónico para todos os associados que preencherem os requisitos do mesmo. Estes pedidos só
estarão acessíveis aos associados da APCOR e via
o espaço reservado que a associação disponibiliza. A APCOR pretende, através deste espaço, facilitar o acesso e resposta à procura dos diversos produtos de cortiça junto das empresas associados.
A plataforma foi lançada na segunda quinzena de Dezembro e conta, até à data de fecho
desta edição, com 14 pedidos de aquisição de
produtos.
Qualquer dúvida sobre esta ferramenta pode
ser obtida junto dos serviços da APCOR.
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Faça a sua auditoria ISO 9001, ISO 22 000 ou HACCP
conjuntamente com o Systecode
O Bureau Veritas Certification trabalha em parceria consigo para garantir a criação de valor através da Certificação prestando uma ampla gama de serviços nesta área:
CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO
Qualidade - ISO 9001 | Saúde e Segurança - OHSAS 18001 | NP 4397 | SafetyCert | SCC (Safety Contractor Checklist) | Ambiente - ISO 14001 | EMAS II - Greenhouse
Gas Emissions | Responsabilidade Social - SA 8000 e NP 4469-1 | Segurança da Informação - ISO 27001 | Recursos Humanos - NP 4427 | Inovação - NP 4457
CERTIFICAÇÃO DIRIGIDA A SECTORES DE ACTIVIDADE
Corticeiro - Systecode | Aeronáutica - EN | AS | JISQ 9100 | Agroalimentar - ISO 22000 | HACCP | GMP l EurepGap | BRC | IFS | Agriconfiance© | Automóvel - ISO/TS 16949
e QS 9000 | VDA 6 | EAQF | TE 9000 | Electrónica - HSPM | Energia - ISO 29000 | Ferroviário - IRIS | Florestal - SFI | FSC | PEFC | OLB | Planos Médicos - EN 46001/2
| ISO 13485/88 | Químico - RC14000 | Tecnologias de Informação - TickIT | ISO 17799 | BS 7799 |Telecomunicações - TL 9000 | Transportes - SQAS | TDGA | TAPA
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO e MARCAÇÃO CE
Optimizando o seu processo de auditoria com o Bureau Veritas Certification garantirá a melhoria do seu desempenho.
Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 21, 1600-458 Lisboa | Tel: 21 710 09 17 | N.º nacional 707 200 542
Bureau Veritas Portugal: Lisboa | Porto | Leiria | Sines | Lagoa | Grândola
Qualidade, Saúde e Segurança, Ambiente e Responsabilidade Social.
www.bureauveritas.pt
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7ª edição já em curso

Formação PME chega
a 30 empresas
A

segunda fase da 7ª edição do programa
Formação PME (Pequenas e Médias Empresas)
já está em curso e será implementado em 30
empresas. Este programa que a APCOR desenvolve, desde 2003, como entidade promotora,
tem contado com uma média de 25 empresas
do sector da cortiça, por edição, normalmente
situadas a norte do país.
A 1ª fase da 7ª edição do Formação PME, desenvolvida entre Abril de 2011 e Setembro de 2012,
chegou a 26 empresas, sendo que puderam usufruir de mil e novecentas horas de consultadoria
e mais de três mil horas de formação, que se traduziram em acções de melhoria nas diversas áreas
de gestão, tais como: Qualidade, Comercial/Marketing, Higiene e Segurança Alimentar, Higiene
e Segurança no Trabalho, Protecção do Ambiente,
Comportamental e Organizacional e Qualificação
de Recursos Humanos.
Ao nível da consultadoria, as empresas recorrem
a serviços em organização da estrutura, da produção e dos modos de trabalho; controlo de custos e do volume de vendas; marketing, imagem
e publicidade; gestão e planeamento estratégico; gestão de stocks e organização de armazéns;
condições de trabalho e preparação para a certificação da Qualidade e HACCP (Hazard analysis
and critical control points); melhoria organizacional da empresa; técnicas de motivação/desempenho dos colaboradores; apoio técnico ao
nível do cumprimento dos requisitos ambientais
e de higiene, segurança e saúde no trabalho; assistência técnica nas ferramentas de tecnologias
de informação e comunicação; e na diminuição
dos acidentes de trabalho.
No que toca à formação, que abrangeu cerca de 700 formandos, foram ministradas mais
de 3000 horas, com um volume de formação
superior a 19000 horas. Foram dados 162 cur-

sos de formação, destacando-se as seguintes
temáticas: higiene e segurança no trabalho,
com especial ênfase na protecção de pessoas
e bens; a qualidade, o Código Internacional
das Práticas Rolheiras, Boas Práticas de Fabrico;
Línguas estrangeiras, como o inglês e francês;
as tecnologias de informação e comunicação,
comunicação interpessoal e literacia e desenvolvimento pessoal, entre outros.
Neste momento, encontra-se já em execução a
segunda fase do programa, que decorrerá até
Abril de 2014, e que vai chegar a 30 empresas
da região norte - abrangendo dois escalões
pelo número de trabalhadores (oito empresas
de 1 a 9 trabalhadores e 22 empresas de 10 a
49 trabalhadores). Os associados da APCOR que
queiram participar no projecto ainda se podem
inscrever, bastando, para tal, dirigir-se aos serviços da associação e contactar o coordenador
pedagógico do projecto, César Tavares.
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) é a
entidade gestora do programa Formação PME
que, por sua vez, conta com um conjunto de promotores locais, entre os quais a APCOR, e que são
os parceiros responsáveis pela implementação
do programa, abrangendo um orçamento global
aprovado de mais de 16,5 milhões de euros, financiados pelo Programa Operacional Potencial
Humano (POPH), do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), contemplando 332.165
horas de formação-acção e um volume global de
formação de 1.140.705 horas.
Para Paula Silvestre, coordenadora do Programa Formação PME da AEP, “a importância deste
programa para as PME no actual contexto de
crise nacional, revela-se de grande importância
na medida em que transfere competências que
garantem o desenvolvimento sustentável das
empresas. O carácter de formação-acção que

o programa promove, reforça a eficácia da intervenção e permite a internalização de know-how em cada uma das empresas.”

Apelar à solidariedade
das empresas
7ª edição do programa Formação PME
contou com um projecto denominado
“Mais Responsabilidade Social, Mais contributo para a Sociedade” e que teve a adesão de 23 empresas intervencioandas. Esta
iniciativa consitiu na recolha de bens para
distribuir a insituições de solidariedade, a
saber: A Tenda do Encontro (Sermonde),
Centro de Solidariedade Cristã Maranatha
(Picôto) e Pelo Prazer de Viver, Saúde Cultura e Vida (Mozelos). A recolha ficou acima das expectativas da organização e das
entidades beneficiárias pois conseguiu-se
encher 3 carrinhas de caixa fechada.

Foram distribuídos bens que totalizaram
3 carrinhas de caixa fechada
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Cortiça no Sentir Portugal

Obra de arte em cortiça de Nilthon Fernandes

A

cortiça esteve presente na mostra Sentir
Portugal - um evento promovido pela AICEP
Portugal e Consulado Geral de Portugal – que
marca o ano das comemorações de Portugal
no Brasil. A mostra esteve patente de 04 a 09 de
Dezembro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo,
e pretendeu mostrar o que de melhor se produz
no nosso país.

O artista plástico Nilthon Fernandes utilizou
várias matérias-primas de cortiça, como rolhas,
bastões, aglomerados (cedidos em grande parte pela Amorim & Irmãos e M.A. Silva, empresas associados da APCOR), e durante os dias do
evento deitou mãos à obra a realizou uma peça
de escultura. A obra em cortiça está neste momento exposta no consulado de Portugal em
São Paulo, mas ficará, brevemente, em exposição (local ainda a determinar) após a formalização legal da doação do artista.
A APCOR disponibilizou vídeos e fotografias da
fileira da cortiça que também foram visualizados
durante o evento e que suscitaram interesse por
parte dos visitantes. Segundo Flávio Mendes, da
UBE Entertainment, responsável pela criação e
curadoria do evento, “a cortiça foi um dos principais sectores de visitação da mostra. As pessoas
queriam tocar, participar e interagir com o artista
plástico e com a cortiça, assim como saber mais
sobre este material e os seus produtos.”
A mostra, num espaço 400 m2, levou ao Brasil, a
essência de um Portugal modernizado, através
de actividades sensoriais em áreas temáticas
como turismo, gastronomia – incluindo-se aqui
a vitivinicultura e o azeite -, moda, arquitectura, engenharia, ciência e tecnologia, inovação,
energia e cortiça.
Mais informações podem ser encontradas em
www.sentirportugal.org/.

Promoção da cortiça
em Coruche
O

Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, promoveu um seminário sobre o “Ecoturismo no Montado – Segmento de Futuro” e que foi
enquadrado no projecto Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos (Provere).
No evento ficou patente a ideia de que “a cortiça e o montado são um sistema ecológico
sustentável e que contribui para um conhecimento turístico da Região, com as suas características específicas e únicas”, referiu o presidente
da autarquia de Coruche, Dionísio Simões.
De Janeiro a Maio do corrente ano está previsto
um workshop de pintura e desenho “O sobreiro
e a paisagem do montado”, a decorrer no Observatório. Esta iniciativa culminará com uma
exposição a ter lugar na Feira Internacional da
Cortiça (Ficor) que tem lugar no concelho e que
tem decorrido em Maio.

Cartaz do evento sobre Ecoturismo

7ª
Conferência
da QSP
decorre em
Março
“What consumers want – but
don’t know yet!” (O que os consumidores querem – mas ainda
não sabem!) é o título da 7ª conferência da QSP Summit 2013
que se vai realizar a 07 de Março,
na Exponor, Matosinhos.

O

QSP Summit é já uma referência incontornável para os gestores, marketeers
e profissionais portugueses. É um ponto
de encontro dos profissionais do sector
onde se debatem as mais relevantes questões de Gestão, Marketing, Comunicação
e Branding.
A edição de 2013 contará com 17 oradores internacionais, dos quais se destaca:
Ori Brafman (Best Seller), Neil Bearden
(Professor de Ciências da Decisão no INSEAD) e Daniel Serrão (Professor Convidado
e Investigador no Instituto de Bioética da
Universidade Católica Portuguesa) como
oradores principais. O programa está
disponível em www.qspmarketing.pt/
summit , onde poderá realizar, também, a
inscrição.
A APCOR associa-se a este evento e disponibiliza para os seus associados condições especiais de inscrição, a saber: 15 por
cento desconto em passes individuais; e
10 por cento desconto em passes corporativos.
Projectado para receber cerca de um
milhar de conferencistas, o QSP Summit traz-nos case studies internacionais,
workshops e fóruns temáticos, área de
exposição e os mais importantes oradores
internacionais nas temáticas da Gestão e
do Marketing.
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Natal com cortiça

Árvore dos desejos
em Barcelona

Museu de Lamas
promove a cortiça
O Museu de Santa Maria de Lamas desenvolveu
um conjunto de actividades durante o período
natalício para promover a cortiça. O Bazar de
Natal, que esteve patente de 02 a 30 de Novembro no Posto de Turismo de Santa Maria da
Lamas e de 05 de Novembro a 28 de Dezembro no Museu, teve à disposição para venda,
um conjunto de artigos em cortiça, como marcadores de livros, bijuteria, entre outros e que
resultam das oficinas educativas desenvolvidas
no Museu. De 03 a 21 de Dezembro, “Um Natal
de Cortiça” foi o tema de uma oficina e visita ao
Museu e que visava o desenvolvimento de um
conjunto de actividades, nas quais a cortiça foi a
personagem principal. As oficinas foram “Postal
de Boas Festas”, “ Os Anjos, eternos contadores
de histórias”, “Sabem quem é?” e “Eco Natal”.

© Iban González

Árvore de Natal com garrafas e rolhas

U

ma árvore de natal com 4 metros de altura,
construida com 500 garrafas de vidro e adornada com rolhas de cortiça recebeu o desejo
de todas as pessoas que quiserem deixar o seu
contributo à iniciativa. A árvore - que esteve no
Palau Robert, no Passeig de Gràcia de Barcelona,
entre 19 e 21 de Dezembro - pretendeu promover a cortiça como o vedante mais sustentável
e apelar à consciência ecológica dos cidadãos e

visitantes de Barcelona, incentivando-os a utilizar produtos biodegradáveis e recicláveis.
No evento foi, ainda, promovido um estudo realizado à população de Barcelona que referiu que
61 por cento dos catalães associa a abertura de
vinhos e cava a celebrações familiares e a momentos de felicidade.
A iniciativa foi promovida pelo projecto Cork –
campanha de promoção da cortiça em Espanha.

Presépios
em cortiça
O

Green Cork - projecto de recolha de rolhas de cortiça implementado pela Quercus
– lançou um concurso a todas as escolas
para construir um Presépio de Natal em
cortiça (pelo menos 50 por cento dos materiais utilizados teriam de ser de cortiça).
No Facebook do Green Cork (http://www.
facebook.com/greencork/photos_albums)
foram divulgadas 95 fotografias de projectos de alunos de escolas de todo o país que
concorreram.
Vencedor do Prémio na categoria de Jardim de Infância
e 1º Ciclo - Casa da 1ª Infância

Árvore feita com rolhas pelas crianças da Associação de Pais
da Escola de Courelas - Pousos, Leiria

PROGRAMAS
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Programa

Principais actividades em curso

Programa APCOR / ONS

· Elaboração de respostas a dar em função das actividades e
· Trabalho de análise e tradução de normas, em função do
solicitações dos grupos internacionais ISO/TC 87 CEN/TC 134,
Programa de Normalização;
·P
 reparação e realização de reuniões de acompanhamento do CEN/TC 88 e CEN/TC 99;
· Trabalho de análise, tradução e verificação de normas, em função
trabalho no seio das subcomissões da CT 16;
do Programa de Normalização;
·P
 reparação de respostas a dar em função das actividades e
solicitações dos grupos internacionais ISO/TC 87, CEN/TC 134, · Realização de reuniões com as diversas subcomissões para
acompanhamento e monitorização das actividades do Programa
CEN/TC 88 e CEN/TC 99;
de Normalização.
·B
 alanço da actividade realizada em 2012 face ao programa
existente, para análise com as diversas subcomissões e envio
ao IPQ.

· Envio de comunicado às empresas associadas dando
a conhecer o projecto, com ficha de comunicação de
interesse de participação;
Programa Formação PME
· Preparação da 2ª fase da 7ª edição do Programa, que irá
decorrer no triénio 2012-2014;
· Preparação do caderno de encargos.

Próximas actividades

·A
 nálise das candidaturas apresentadas pelas empresas de
Consultoria/Formação;
·A
 nálise das candidaturas apresentadas pela ED’s;
· Elaboração da grelha de selecção das empresas a intervencionar;
· Início do projecto.

GIP APCOR – Gabinete
de Inserção Profissional

·C
 ontinuação das acções anteriores ao nível da divulgação e
· Definição da lista de público de intervenção – população
visitas às empresas;
local em situação de procura de emprego e formação
profissional – oriundo das freguesias: Santa Maria de Lamas, · E ncaminhamento dos utentes do GIP para as ofertas formativas
do CINCORK.
Mozelos e S. João de Vêr;
· Divulgação do GIP às empresas de cortiça e início do plano
de visitas com vista ao levantamento de necessidades de
emprego.

Desenvolvimento do
sistema nacional de
declarações ambientais
de produtos (DAP) para o
Habitat (DapHabitat)

· Conclusão das acções do projecto que termina em
Dezembro de 2012.
· Organização de seminário no dia 5 de Dezembro, na APCOR,
tendo com o objectivo a apresentação dos resultados
alcançados.
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Cortiça é rainha na NBA
Já imaginou a cortiça nos pés dos jogadores da National Basketball Association (NBA)? A Nike
Sportswear, em homenagem a LeBron James, rei da NBA, e à sua equipa Miami Heat, criou uns ténis
onde a cortiça cobre todo o exterior da sapatilha. A inspiração veio do facto da celebração das vitórias ser sempre concretizada com uma garrafa de Champanhe, com rolha de cortiça. A edição de
cortiça de LeBron X NSW marca a primeira de várias edições desta colecção que a empresa pretende
criar com materiais de alta qualidade. Os ténis chegam às lojas de todo o mundo em Dezembro
deste ano.

Sapatilhas Nike escolhem a cortiça

Empresários franceses visitam o sector
No dia 05 de Outubro, 55 empresários, sócios da Cooperativa Val Gascone, em França, e ligados à produção de cereais e produtos hortícolas biológicos visitaram a fileira da cortiça. Esta visita teve lugar no Monte
do Giestal, em Santiago do Cacém, Alentejo, onde foi realizada uma apresentação a cargo de Avelino Marques, representante da Lafitte Cork Portugal, ao qual se seguiu uma visita ao empreendimento turístico
que conta com várias peças em cortiça, incluindo um pequeno museu a céu aberto sobre o processo da
cortiça e ao montado que existe dentro da propriedade. Os empresários visitaram, ainda, o estaleiro da
Lafitte Cork Portugal. Esta visita surgiu do interesse manifestado pelos empresários em conhecer melhor
a cortiça e o montado, mas que se deslocaram a Portugal por questões de negócio.
A APCOR disponibilizou um conjunto de materiais com informação diversa e que foi oferecido aos
empresários.
Visita ao montado fez parte do programa dos empresários franceses

Cortiça presente em livro sobre materiais de construção
“Ciência e Engenharia do Materiais de Construção” é o título do livro lançado recentemente pelo Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa e que inclui um capítulo sobre cortiça, da autoria de Luís Gil.
O livro encontra-se à venda nas principais livrarias do país, podendo, também, ser encomendado
directamente aos serviços comerciais do IST e custa 40,00€ mais portes.
Segundo João Carlos Bordado, professor catedrático do IST, “o livro “Ciência e Engenharia de Materiais de Construção” vem preencher uma lacuna importante na bibliografia técnica existente na área
de aplicação dos materiais, sendo que, mesmo a nível internacional, se trata de uma área em que a
documentação sistematizada em livro é extremamente escassa pelo que a iniciativa é de louvar. A
dupla abordagem feita sob os pontos de vista da Ciência e da Engenharia, contemplando tópicos
mais fundamentais associados à Ciência de Materiais, e, por outro lado, versando aplicações concretas de Engenharia de Materiais, faz deste livro um excelente documento de referência, com índices
que permitem um fácil acesso à informação pretendida.”

Holandeses visitam a cortiça
77 holandeses que vieram a Portugal, a convite da Bacalhoa – Vinhos de Portugal, visitaram, também, a fileira da cortiça. Esta jornada esteve a cargo da organização da APCOR e contou com o apoio
da Associação de Produtores Florestais de Coruche e da empresa Amorim, associada da APCOR.
Segundo responsáveis da Bacalhoa a visita teve impacto positivo nos seus clientes que gostaram
do que vivenciaram.

Clientes da Bacalhoa visitam o sector

