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NOTÍCIAS APCOR
Cortiça presente em
eventos internacionais
Desde os EUA até ao Reino Unido,
passando pela Alemanha, França,
Itália e chegando ao Japão e
Emirados Árabes Unidos, a cortiça
tem estado presente em inúmeros
eventos e feiras de renome.
| p. 5

Sítio APCOR reformulado
O sítio da APCOR na Internet foi
remodelado e apresenta agora
um novo visual. Centrado nas
mensagens Cultura, Natureza e
Futuro, o espaço pretende ser mais
apelativo e continuar a divulgar
informações úteis sobre a cortiça.
| p. 6

Cortiça chega à Rússia
A promoção da cortiça na Rússia
chegou às ruas de Moscovo e à
casa de milhões de pessoas, através
da televisão. Chamar a atenção
para as características da cortiça
como revestimento, pavimento e
isolamento é o principal objectivo.
| p. 7

Jantar de Natal
reúne mais de
140 pessoas

A APCOR reuniu-se, mais um ano, com os seus associados e representantes de entidades públicas e privadas, num jantar convívio
para celebrar o Natal, analisar o ano findo e apontar o caminho
para 2011.
| p.3 e 4

.2 NOTÍCIAS APCOR

EDITORIAL
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2010, um ano de recuperação
O ano que agora finda trouxe já um alento para o sector da cortiça, não só pelo facto
das exportações do primeiro semestre do ano registarem uma subida em relação ao ano
transacto,mas também devido à recuperação da imagem que a cortiça está a ter junto dos
grandes líderes de opinião e das caves de vinho mundiais. É reconhecido no seio da indústria vinícola que a cortiça está a fazer “um bom trabalho”. A ACPOR e os seus associados
têm consciência que ainda há muito para fazer em países onde a ascensão da cápsula de
alumínio ainda se faz sentir, mas o recuo dos vedantes de plástico noutros tantos países e o
regresso à cortiça permitem pensar que a recuperação de alguma quota perdida é possível.

A

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Enomaq

15 a 18 de
Fevereiro
2011

Espanha

www.feriazaragoza.com

New York Wine
Expo

25 a 27 de
Fevereiro 2011

EUA

www.wine-expos.com/
Wine/NY/

Prowein

27 a 29 de
Março 2011

Alemanha

www.prowein.de

Intervitis
Interfructa

10 a 12 de
Março 2011

Áustria

http://cms.messe-stuttgart.
de/cms/index.php?id=93541

Vinitaly

07 a 11 de
Abril 2011

Itália

www.vinitaly.com

LIWF

17 a 19 de
Maio 2011

Inglatera

http://2011.londonwinefair.
com/

Feiras de Materiais de Construção
Feira

Data

Local

Web-site

Ecobuild

01 a 03 de
Março 2010

Reino Unido

www.ecobuild.co.uk

Architecture &
Construction

08 a 17 de
Março 2011

Japão

http://www.shopbiz.jp/
en/ac/

MosBuild

05 a 08 de
Abril 2011

Rússia

www.mosbuild-expo.com/

o nível dos materiais de construção e decoração, a crise na construção tem dificultado
a ascensão deste segmento, ainda há muito para crescer em países como a Rússia ou os
EUA e para recuperar, como é o caso da Alemanha, mas o trabalho de educar e formar para
este produto é fundamental para este crescimento.
Foi tendo em conta as fragilidades sentidas que a APCOR iniciou em 2010 o maior projecto
de comunicação desenvolvido até à data. Após um ano de preparação do mesmo, as primeiras acções começaram a ter efeito desde Março do corrente ano. Com um investimento de 21 milhões de euros, o programa está a promover a rolha de cortiça e os materiais de
construção e decoração em 12 mercados.
Mas o ano de 2010 é marcado pela aposta na criação do Pólo de Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF). Esta entidade, com sede na APCOR, pretende dinamizar
projectos de relevo para o sector como, por exemplo, a sequenciação do genoma do sobreiro e da cortiça e a certificação florestal.
Ainda a nível associativo conclui-se, neste ano, o processo de junção entre APCOR e Associação de Importadores e Exportadores da Cortiça, com a integração de elementos desta
última nos órgãos sociais da APCOR e a adesão dos seus associados.
Outros pontos, ainda, a destacar são o programa Formação PME (destinado a pequenas
e médias empresas) cuja intervenção de consultoria e formação chegou a 27 empresas
em 2010; a normalização sectorial onde a APCOR assume um papel cada vez mais activo
com o Programa de Trabalho da Comissão Técnica Portuguesa de Normalização (CT 16);
e o trabalho desenvolvido no âmbito da certificação do Código Internacional das Práticas
Rolheiras (juntamente com a Confederação Europeia da Cortiça) que completou 10 anos
de existência e que conta já com 264 empresa de cortiça escritas em Portugal.
Uma última nota para o evento Gala Anual da Cortiça, que se realizou este ano pela primeira vez, e que pretendeu homenagear personalidades e entidades que têm apostado na
cortiça e que ajudam o sector a acreditar num futuro mais promissor.
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Natal reúne
associados da APCOR

António Rios de Amorim, presidente da APCOR, falou do futuro do sector

Foi imbuída de um espírito de confraternização, presente na
época de Natal, que a APCOR se reuniu, mais um ano, com
os seus associados e representantes de entidades públicas
e privadas, num jantar de convívio, celebrado no dia 10 de
Dezembro, no Hotel Praia Golf, em Espinho. Mais do que um

Rui Barreiro, secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural,
elogiou o trabalho da indústria da cortiça

convívio natalício entre os empresários e as entidades que
têm partilhado com a APCOR todos os esforços para o desenvolvimento de um sector único da economia nacional,
o encontro permitiu analisar a fileira e traçar as linhas de
futuro. É um espaço onde todos os anos se reflecte sobre a
situação actual da indústria da cortiça, os acontecimentos
do ano transacto – com o ponto de situação dos projectos
a decorrer no âmbito sectorial e dentro da associação - e se
lançam ideias e medidas a tomar num futuro próximo para
aumentar a competitividade do sector.
A noite ficou marcada pelo ponto de situação do projecto
InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – a maior
aposta de comunicação da APCOR para 2010 e próximo
ano, sendo que os presentes foram brindados com uma
oferta, uma pen drive, que demonstra parte do trabalho
desenvolvido ao longo de 2010 e onde se podem ver alguns vídeos desenvolvidos.
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Cortiça em eventos
internacionais

Museu Nezu
no Japão
galardoado pela
APCOR

A cortiça, no âmbito do projecto InterCork – Promoção Internacional da Cortiça –, tem estado representada e vai continuar a marcar presença em eventos de renome no sentido de
promover as suas qualidades enquanto vedante e material
de construção e decoração.

A APCOR promoveu o evento
Japan Natural Cork Awards que
decorreu na residência oficial
do embaixador de Portugal em
Tóquio, Japão, no passado mês
de Dezembro.

O

mês de Novembro foi um dos mais preenchidos na agenda da cortiça. No Dubai,
Emirados Árabes Unidos, a cortiça esteve
presente no The Big 5 Show e Prémios Gaia,
com apresentações de um representante
da APCOR, entrevistas aos media locais e
um stand. Esta passagem obteve 21 peças
nos jornais e revistas locais e com a expectativa de surgiram mais no futuro.
Já no Japão, a cortiça esteve presente com
um stand no Japan Home & Building Show,
de 17 a 19 de Novembro, tendo-se conseguido estabelecer vários contactos com visitantes e distribuidores locais. O contacto
com os media também foi frutífero tendo-se conseguido várias entrevistas com os
representantes da associação.
Nos EUA, foram promovidos dois momentos para apresentar a campanha 100%Cork
no Green Wine Summit em Sonoma, de 9
a 10 de Novembro, e no evento da Thirsty
Girl em São Francisco, a 19 do mesmo mês.
No Reino Unido, decorreram quatro eventos de renome onde a cortiça foi promo-

vida, a saber: Laithwaites Sustainable Wine Experience no Eden Project, na Cornuália, (30 de
Outubro); The Wine Show, Olympia, Londres
(12 a 14 de Novembro); The Laithwaites Wine
Show 2010, Vinopolis, Londres (19 a 20 Novembro); e BBC Good Food Show Winter, Birmingham (24 a 28 Novembro). Estes espaços
serviram, essencialmente, para a recolha de
assinaturas pela causa da cortiça, sendo que
mais de 1500 pessoas afirmaram a sua preferência por este vedante.
Para Janeiro está prevista a presença da cortiça
na Domotex, na Alemanha, de 15 a 18, na Surfaces, em Las Vegas, EUA, de 25 a 27, no Unified
Wine and Grape Symposium, em Sacramento,
de 26 a 27 de Janeiro, e no Zinfandel Advocates and Producers Festival, em São Francisco,
de 27 a 29 de Janeiro. A presença nestes espaços será assegurada com um stand de informação, contactos activos com os media locais
e visualização de filmes produzidos no âmbito
da campanha.

Rolhas de cortiça gigantes no BBC Good Food Show, no Reino Unido

Embaixador de Portugal no Japão, João Pedro Zanatti
(esquerda), oferece o prémio ao director do Nezu Museum, Koichi Nezu (centro)

E

m nome da associação, o embaixador, João
Pedro Zanatti, presidiu à sessão que reconheceu pessoas e entidades que têm contribuído
para a promoção e crescimento da utilização
da cortiça como material de construção e decoração naquele país.
Foram atribuídos quatro prémios, divididos
em duas categorias – Design de Interiores e
Inovação com cortiça. Na primeira categoria,
os prémios foram atribuídos ao Nezu Museum
e ao designer responsável pela renovação do
espaço em 2009, Kuma Kengo and Associates.
O Museu foi renovado de 2006 a 2009 e contou com a utilização da cortiça enquanto pavimento em 1600 m2 do espaço. Na categoria
da inovação, o prémio foi atribuído ao Oriental
Hotel Tokyo Bay pela utilização da cortiça nas
suites para crianças e ao design dos quartos,
Gensler and Associates. Características como o
conforto, a segurança e a saúde das crianças
estiveram presentes no momento da decisão.
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Sítio APCOR
com novo visual

Capas do novo folheto da APCOR em Árabe e Português

Nova
informação
sobre a cortiça
A

Nova imagem do site reflecte o vector Natureza

O sítio da APCOR acessível em www.apcor.pt e www.realcork.org
tem, desde Dezembro, um novo visual. Assente em três vectores
fundamentais para a cortiça como cultura, natureza e futuro, o
novo espaço da associação na Internet pretende ser mais dinâmico e apelativo, quer através das cores e imagens que apresenta, quer pela informação que disponibiliza.

A

primeira página do sítio caracteriza-se por
um forte predomínio da imagem que rotativamente vai mostrando o montado, os produtos
de cortiça com as suas aplicações mais tradicionais, como a rolha, mas também fotografias
sobre as novas aplicações. Aqui pode encontrar, também, uma secção dinâmica com as
últimas notícias sobre o sector, um espaço
com uma ligação aos últimos vídeos produzidos sobre a cortiça e uma agenda com os
próximos evento. O destaque nesta página vai,
ainda, para um espaço com oportunidades de
negócio – uma área com compra e venda de
produtos de cortiça – e um directório com a
informação sobre os associados da APCOR.
Com cinco menus principais (Cortiça, Produtos, Sustentabilidade, Media e APCOR), a informação disponibilizada pretende ser um repositório do que é importante sobre a cortiça
como matéria-prima, o seu processo produtivo, os produtos, a qualidade, a certificação, a
importância para o meio-ambiente, o montado e a sua fauna e flora e, ainda, um espaço

com fotografias, vídeos, artigos, publicações e outros documentos de relevo sobre
o sector. A secção da associação está reservada para informação sobre as actividades
da APCOR, os seus parceiros, a constituição
e a política de qualidade.
O associado da APCOR pode continuar a
aceder à sua área reservada, logo na página
principal no topo direito, onde vai encontrar informação exclusiva para si.
Este novo visual é já a quinta versão do sítio da APCOR que, desde o ano 2000, tem
feito uma renovação da sua imagem, muito à medida das campanhas de comunicação que tem desenvolvido nos mercados
internacionais. Desta vez, e no âmbito do
InterCork - Promoção Internacional da Cortiça, para além da renovação do sítio institucional foram construídos um conjunto
de espaços na Internet sobre a cortiça
em várias línguas. Para saber mais sobre
estes sítios pode aceder a www.apcor.pt/
campanha/100percentcork.htm .

APCOR acabou de produzir um conjunto
de nova informação sobre a cortiça, em várias
línguas e formatos Em http://www.apcor.pt/
nova_videoteca2.php pode aceder e descarregar um conjunto de vídeos sobre a cortiça.
Destaca-se os vídeos virais que foram produzidos nos EUA e que, de uma forma humorística,
reforçam a importância da utilização da cortiça
em detrimento dos outros vedantes. São eles
o “First Date” – descreve um primeiro encontro
entre dois amantes e na abertura de uma garrafa de vinho com vedante de plástico desfaz-se o romance - e o “The Office Party” – numa
situação de uma festa na empresa, uma funcionária abre uma garrafa com cápsula de metal, a
reacção dos colegas é de afastamento.
Cortiça: Cultura, Natureza, Futuro é o título do
vídeo institucional (disponível em um minuto,
quatro minutos e oito minutos e em cinco línguas: português, inglês, francês, italiano e alemão) e que conta a história de um avô e de
um neto que acompanham a evolução de um
sobreiro e, consequentemente, o desenvolvimento do sector. Para além de imagens da
floresta e descortiçamento, no filme pode encontrar informação sobre a indústria de rolhas
e de materiais de construção e decoração e as
novas aplicações para esta matéria-prima.
Neste espaço pode, ainda, encontrar um filme
com testemunhos de enólogos e produtores
de vinho sobre a sua preferência pela rolha de
cortiça, denominado Anthem Video e alguns
vídeos sobre o camião que está a percorrer as
ruas dos EUA e Canadá a promover a cortiça,
assim como o testemunho da design americana que suporta esta causa, Candice Olson.
Em www.apcor.pt/artigo/APCOR-lanca-novos-suportes-sobre-a-cortica.htm vai encontrar, ainda, o
último suporte de informação lançado pela APCOR. Um pequeno booklet com informação sucinta sobre a cortiça e os seus produtos e produzido em nove línguas (português, inglês, francês,
alemão, italiano, russo, chinês, japonês e árabe).

INTERCORK

Na Rússia

Cortiça
… e na
nas ruas … televisão
A

cortiça está espalhada pelas ruas de
Moscovo, na Rússia, com um conjunto de
outdoors. Lançada em Outubro de 2010, a
campanha de publicidade dura até ao Dezembro de 2010 e tem como mote “Chão
de Cortiça Natural – aprovado pela natureza…” e pretende informar sobre as qualidades da cortiça enquanto pavimento.
Registe-se que vivem em Moscovo mais de
10 milhões de pessoas que podem visualizar estes anúncios.
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Uma rolha por
um copo de
vinho

A

cortiça marcou presença na Shkola Remonta TV Show, um programa sobre renovação da
habitação e que é um dos canais de entretenimento líderes da TNT. Num minuto e meio,
o programa explicou como é possível montar
um chão de cortiça de uma forma fácil e as
características únicas deste material enquanto
pavimento e revestimento. O programa tem
uma circulação de cerca de 100 milhões de
pessoas (tendo em conta que vai ser visualizado mais do que uma vez).

Outdoor na Rússia chama a atenção para as características da cortiça

Participantes do Sugheritivo mostram postal e rolha
de cortiça

Em Itália, em bares e restaurantes
que vendem vinho a copo, está
a ser desenvolvida a iniciativa
“Sugheritivo”. Esta acção visa trocar uma rolha de cortiça por um
copo de vinho gratuito, ao qual
se associa a oferta de um postal
com a imagem da campanha de
publicidade italiana – “Cortiça Protege o aroma”.

B

Ruas de Moscovo com placards sobre a cortiça

ergamo foi a primeira cidade a ser presenteada e mais de 250 pessoas atenderam à
chamada, de seguida passou-se para Roma –
tendo-se repetido a iniciativa duas vezes nesta
cidade – onde mais de 500 pessoas se deslocaram aos bares e, por último, Cagliari – com
a presença de mais de 300 pessoas. O sucesso
da iniciativa fez com se planeasse mais actividades e que vão decorrer em 2011.
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Publicidade do InterCork chega à China e Japão
Trident_4C

デザイン

Design
多様なデザインに対応する多彩な色調とパターン

Anúncio China

A campanha de comunicação InterCork – Pro-

moção Internacional da Cortiça – continua a investir na Publicidade como um dos meios para
chegar aos seus públicos-alvo. Desta vez, realizaram-se anúncios na China e Japão para chamar
a atenção dos benefícios e vantagens da cortiça
como material de construção e decoração.

Associados
apoiam APCOR
no InterCork
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 –
Promoção Internacional da Cortiça.
A. Ferreira Pedro & Irmão
Adriano José Carapinha Ginó & Filhos, Lda.
Amorim Cork Composites, S.A.
Amorim & Irmãos, S.A.
Amorim Isolamentos, S.A.
Amorim Revestimentos, S,A,
António F. Silva, Lda.
António M. Santos, Lda.
António Norton Amorim de Melo, Lda.
Aquiles Pereira da Silva, Lda.
Armando Coelho da Rocha – Indústria de Cortiças, Lda.
Auracork - Augusto de Oliveira Pais & Cª
Bernard Fabre, Lda.
Bernardino & Ferreira, S.A.
Bernardino Pais – Cortiças, Lda.
Carla Mota Gonçalves, Lda.
Césarcork, Lda.
Cerqueira e Teixeira, Lda.
Cortiças Gaio, Lda.
Cortiças Pinto & Costa, Lda.
Corsan – Corticeira Santiago, Lda.

快適

Comfort
ミクロ単位の気泡を持つコルクは天然のクッション

10.10.22B

エコ

Natural
１本の木から何度も採取可能なエコ素材

より強く、
よりスタイリッシュに。
個性的な室内デザインを新世代コルクフロアで。
コルクの持つ保温性やクッション性といった特長をそのままに、より強くより美しい新世代コルクフロアが注目を集めています。
加工技術の進化に伴い、幅広いカラーバリエーションと優れた耐久性を実現しました。地球環境にも配慮したエコ素材・コルクフロアを
ぜひビッグサイトで体感してください。
また、
コルクの詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。 http://naturalcork.jp
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

第32回ジャパンホームショー 東京ビッグサイト 2010年11月17〜19日

見て触れて実際に体感していただけます。ブース番号: 1B-10（東１ホール）

APCORはポルトガルコルク工業会(Associação Portuguesa de Cortiça)です。ポルトガルのコルク業界を代表してコルクの普及に務め、販売代理店を募集しております。詳細についてはapcorjapan@ashton.jpまでお問い合わせください。

Anúncio Japão

Cork Supply Portugal, S.A.
Corticeira Luís & Valério, Lda.
Corticeira Viking, Lda.
Cortiprata, S.A.
Dimas & Silva, Lda.
Elcor – Empresa Corticeira, Lda.
Ezequiel Marques da Silva, Lda.
Fernando Couto - Cortiças, Lda.
Firinhos – Produtos de Cortiça, Lda.
Fontes Pereira, Lda.
Gonçalves & Douradinha, Lda.
Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda.
Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda.
Henri & Filhos, S.A.
Isocor Aglomerados de Cortiça, A.C.E.
J.C. Ribeiro, S.A.
J. Tavares, Lda.
Jorge Pinto de Sá, Lda.
José Fernando Neves Lima, Lda.
José Pereira de Sousa, Lda.
Kbrinca – Unipessoal, Lda.
Lafitte Cork Portugal, Lda.
Lídia Gomes Castro Pinho, Unipessoal Lda.
Lima Vanzeller & Leal, Lda.
Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda.
Maximiliano Rodrigues Dias & Filhos, Lda.
M. A. Silva - Cortiças, Lda.
Novacortiça, S.A.
Raymondcor – Cortiças, Lda.
RCR – Reis, Comércio e representações, Lda.
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.
Rui Silva, Cortiças, Lda.

Sá & Irmão, S.A.
Sá Rosas, S.A.
Sedacor , Lda.
Sercor - Soc. Expot. Rolhas de Cortiça, S.A.
Sintonatureza, Unipessoal, Lda.
Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda.
Sopocort - Sociedade Portuguesa de Cortiça, Lda.
Soprecor- Sociedade Preparadora de Cortiças, S.A.
Supra – Soc. Unida de Produtos Aglomerados, Lda.
Unicor I – Unidade Industrial de Cortiça, Lda.
Unicor II - Unidade Industrial de Cortiça, Lda.
Valdemar Sá, Cortiças, Lda.
Waldemar Fernandes da Silva, S.A.
Fédération Française des Syndicats du Liège - França
Federlegno Arredo - Itália
DKV - Deutsche Kork-Verband e.V - Alemanha
ACI Cork USA, Inc. - EUA
Amorim Cork America, Inc. - EUA
Cork Supply USA, Inc. - EUA
Ganau America, Inc. - EUA
Juvenal Direct, Inc. - EUA
Lafitte Cork USA - EUA
M.A.Silva Corks USA - EUA
Portocork América Inc. - EUA
Scott Laboratories, Inc. - EUA
APC Cork Inc. - EUA
GMP - Global Market Partners, Inc. - EUA
Jelinek Cork Group - EUA
SHNIER Gesco - EUA
TORLY’S - EUA
US FLOORS - EUA
WE CORK Inc. - EUA
Amorim Benelux B.V. – BENELUX
Kurkfabriek van Avermaet - BENELUX
Mutrex International BC - BENELUX
Santana - BENELUX
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Calçado e cortiça
– uma combinação com futuro
“A inovação nos produtos dos sectores tradicionais da cortiça e do calçado” foi o título do seminário que decorreu em Novembro no auditório da
Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Dar a conhecer as principais
alterações evolutivas ao nível dos produtos dos sector da cortiça e do calçado, mostrar as formas inovadoras de posicionamento nos mercados e
apresentar casos de sucesso de empresas dos sectores foram os objectivos deste seminário promovido pela autarquia cuja região é fundamental
para estes dois sectores.

Para dar o testemunho do sector da cortiça

estiveram presentes o presidente da APCOR,
António Rios de Amorim, e o director geral
da Amorim Cork Composites, Paulo Américo.
O calçado esteve representado pelo director
geral do Centro Tecnológico do Calçado de
Portugal, Leandro Melo e por Manuel Alcides
de Avelar e Elísio Avelar, gerentes da Ferreira
Avelar & Irmãos, Lda.

O presidente da APCOR afirmou que “o calçado é uma das áreas de negócios em que as
empresas de cortiça mais têm investido.” Afirmação corroborada pelo exemplo da Amorim
Cork Cork Composites que divulgou que “estão
a trabalhar em conjunto com o sector do calçado de modo a apresentar um produto revolucionário e genuinamente português.” Outro
exemplo que se seguiu teve que ver com a

Profession: Bottier, a Rufel e a Sedacor (empresa de cortiça) que estão a desenvolver uma
cortiça técnica que poderá no futuro substituir
o couro no calçado. Para já a Profession: Bottier (empresa da Ferreira Avelar & Irmãos, Lda)
apresentou em Milão, em Setembro último, o
primeiro modelo de calçado totalmente em
cortiça. Do ponto de vista do design, Paulo
Brandão, elogiou “ todos os esforços que permitam a apresentação de produtos inovadores
e com identidade.” A cortiça e o calçado surgem, assim, como produtos que prometem
alcançar uma combinação mais próximo no
futuro.

“O calçado é uma das
áreas de negócios em que
as empresas de cortiça
mais têm investido.”

Uma Aventura na Cortiça
O

Museu Convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, tem desenvolvido, desde Maio de
2010, uma oficina sobre a cortiça intitulada
“Uma Aventura na Cortiça”. No mês de Outubro,
no âmbito das Comemorações do Dia Mundial
do Turismo 2010, desenvolveu-se uma oficiCrianças elaboram objectos em cortiça

na temática sobre “Turismo e Biodiversidade”,
onde foi abordada a questão do montado de
sobro e da fauna e flora existentes. Registe-se
que a adesão das crianças tem sido assinalável,
tendo o espaço recebido até Novembro, mais
de 200 crianças.
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Cortiça nos media portugueses
A cortiça está cada vez mais presente nos media nacionais.
Ao longo dos últimos oito anos, os meios de comunicação social têm vindo a aumentar a publicação de notícias
sobre o sector da cortiça, tendo-se atingido um pico em
2009, com 878 notícias.
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[Recortes de Imprensa]
“Are French Barrels Corking Your Wine?” “Estão os
barris franceses a dar gosto a mofo aos seus vinhos?”
Esta pergunta surge na sequência de um estudo desenvolvido em Bordéus, França, no laboratório Excell,
liderado por Pascal Chatonnet, e que afirma que os
barris podem ser uma fonte do composto químico
2,4,6 - Tricloroanisol (TCA). O estudo publicado no
Journal of Agriculture and Food Chemistry diz que
o problema está a aumentar. Este estudo já suscitou
a revolta dos tanoeiros franceses que acusam o investigador de má condução do trabalho. O TCA pode
surgir quando determinados componentes entram
em contacto com produtos de madeira no processo
de produção de vinho, como nos barris. Em alguns
testes desenvolvidos pela equipa de investigação
conclui-se que poderiam surgir 5 por cento de contaminação nos barris.
In, www.winespectator.com/webfeature/show/
id/43702, 06 de Outubro 2010

A Adega Cooperativa de Borba irá lançar no mercado o vinho Grande Reserva “Rótulo de Cortiça” Gold
2007. Na apresentação do novo néctar da adega
cooperativa do Alentejo, assinalada com uma prova
vertical em que estiveram os “Rótulo de Cortiça”
dos anos de 1964, 1977, 1982, 1994 e 2005, Manuel
Rocha, CEO da Adega Cooperativa de Borba, referiu
que ”a primeira edição limitada deste ‘Rótulo de
Cortiça’ Grande Reserva Gold celebra toda a história
e pergaminhos conquistados pelo vinho ‘Rótulo de
Cortiça’ nestes últimos 45 anos”.
In, www.hipersuper.pt/, 19 de Outubro 2010
A cortiça está a fazer sucesso no mundo do design.
A afirmação surge na revista da Air France e dá alguns exemplos: em 2007, o influente designer inglês
Jasper Morrison criou a cadeira Vitra, e a cortiça rapidamente se tornou moda. Começou a aparecer
em sapatos, copos e outro tipo de cadeiras. Mais
tarde a cortiça inspirou o designer francês Martin

Szekely para criar a colecção Simple Boxes: uma secretária, módulos de armazenamento e uma mesa
para café. Mais tarde a cortiça esteve também presente nas lâmpadas flutuantes de Benjamin Hubert.
In, Air France Madame Magazine, Outubro 2010
Na galeria de arte moderna e contemporânea
BAM, em França, esteve patente a exposição “Les
Lièges” “As cortiças” de Eric Marsiam. Estudante de
Belas Artes em Toulouse, dedicou algum tempo a
criar peças conjugando a cortiça com outros materiais. Pode ver o resultado em www.bam-gallery.
com/?Les_Li%26egrave%3Bges_de_Marsiam ou
marsiam.monsite-orange.fr/page8/index.html.
In, www.bam-gallery.com/, Outubro 2010
“A New Twist. Portugal is trying to sustain its cork industry by playing the green card.” Esta é a entrada de
um artigo publicado na revista Time de Novembro e
que ocupa duas páginas para explicar os argumentos
“verdes” ligados à escolha deste vedante, assim como
noticiar os avanços que a indústria levou a cabo no
combate ao TCA. O artigo fala ainda da campanha da
APCOR a ser desenvolvida nos EUA e que assenta na
mensagem 100%Cork.
In, Time, 08 de Novembro 2010
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em 2010

DE (coluna APCOR)
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o ano de 2010 registou-se uma diminuição
face a 2009, com um total de 622 notícias o
que significa cerca de uma notícia por dia (gráfico 1).
Relativamente às publicações por mês, o pico
foi atingido no mês de Novembro com a publicação de 73 notícias, seguido por Fevereiro (66
artigos) e Março (65 peças) (gráfico 2).
A publicação que mais abordou o sector da
cortiça, no ano de 2010, foi o Diário Económico, com 53 artigos, seguido pelo Jornal de
Notícias, com 40 artigos. Dentro dos jornais
regionais, o Terras da Feira surge à frente com
21 notícias, seguido pelo Grande Porto com
13 artigos. As diversas revistas publicaram 139
notícias (sendo que a Visão publicou dez artigos e a Focus dedicou quatro notícias) e os
restantes jornais nacionais dedicaram ao tema
89 notícias (dos quais se destaca o OJE com 25
notícias, a Vida Económica com 24 artigos e o I
com sete peças) (gráfico 3).
Os temas mais abordados, em relação ao sector da cortiça, no ano de 2010, foram os produtos de cortiça (20 por cento) – novas aplicações para este material – e os projectos APCOR
(17 por cento) – onde estão incluídos temas
como o InterCork - Promoção Internacional da
Cortiça, a Gala Anual da Cortiça e as actividades associativas (gráfico 4).
As fontes de informação que mais notícias
veicularam, em 2010, foram as empresas de
cortiça. A APCOR continua a ser um fonte de
informação de destaque, alçando 18 por cento
do que é veiculado (gráfico 5).
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Um estudo desenvolvido na África do Sul demonstrou que a media dos compradores de Vinho de
todos os grupos demográficos associam a rolha de
cortiça ao melhor vedante para o vinho em termos
de qualidade e de imagem. A investigação foi conduzida pela Ipsos-Markinor e Eion du Toit for Orange River Wine Cellars e demosntrou, ainda, que as marcas
mais vendidas neste mercado - Four Cousins, Nederburg Baronne and Chateau Libertas – estão vedadas
com cortiça.
In, www.wine.co.za/News/news.
aspx?NEWSID=16735&Source=News, 09 Novembro 2010
José Sócrates ofereceu gravatas em pele de cortiça
aos chefes de Estado e de Governo que visitaram
Portugal no âmbito da Cimeira da NATO. Barack Obama teve direito a mais duas ofertas especiais – um
guarda-chuva e uma coleira em cortiça para o seu
cão d’água português Bo. Para as líderes de estado
femininas o presente foi uma mala em cortiça modelo baú, com o interior decorado com a bandeira
portuguesa. As ofertas estiveram a cargo da Pelcor.
In, Diário de Notícias, 13 de Novembro de 2010

18%

9%

11%

5%
13%

22%

2%

26%

2%

24%

42%

20%

· Projectos APCOR
· Exportações de Cortiça
· Indústria de Cortiça
· Montado / Floresta
· Produtos de Cortiça
· Dados Económicos sobres Empresas
· Cortiça e Ambiente
· Crise Sector da Cortiça
· Outros

O whisky mais caro do mundo Dalmore Trinitas 64,
vendido numa edição limitada de três garrafas de
luxo que chegaram ao mercado a 100 mil libras (cerca
de 116 mil euros), e o whisky de malte mais antigo do
mundo, o Gordon and Macphail´s Mortlach 70 anos,
vendido a 12500 euros, na versão de 70 cl, estão vedados com rolha de cortiça. A opção foi pelas rolhas de
cortiça da colecção Top Series da Corticeira Amorim.
In, Expresso, 16 de Novembro 2010
O grupo Esporão lançou os seus primeiros vinhos
com rolha de cortiça certificada FSC, a saber: Herdade do Esporão “2 Castas” 2010 e Herdade do Esporão
Verdelho 2010. Seguem-se os vinhos do novo projecto Quinta dos Murças no Douro e, mais tarde, outros
vinhos do portfólio Herdade do Esporão.
Ao adoptar as rolhas FSC, o Esporão pretende promover as boas práticas florestais valorizando os produtos
dessas florestas.
In, www.hipersuper.pt, 23 de Novembro 2010
O novo iPad da Macintosh já tem uma capa em cortiça que se chama Kork. O protector do novo produto
da Apple é da AProdukt, empresa portuguesa com
combustível dinamarquês. Michael Andersen, o de-

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

signer e criador do Kork, é dinamarquês, mas tem
família em Portugal. O Kork foi desenhado para ser
agradável ao toque e ter a espessura certa para assentar na concha da mão. As parceiras da cortiça são
as empresas 3-D Cork e Promais. A peça custa 49,95 €.
Para saber como usa-la e compra-la pode visitar o site
http://shop.aprodukt.com/ . Aqui são, ainda, elencadas todas as vantagens da utilização deste material
nesta nova aplicação: conforto, sustentabilidade, durabilidade, leve, entre outras.
In, Público 26 de Dezembro 2010 e http://shop.
aprodukt.com/
Um candeeiro com rolhas de cortiça ou um jogo
de xadrez com peças feitas em cortiça são duas das
propostas do designer Becki Chan Begovic que pode
visualizar em www.thedesignblog.org/entry/corky-multi-functional-lighting-fixture-made-from-wine-corks/. O designer refere que o candeeiro proporciona um ambiente agradável e uma luz difusa numa
sala de estar.
In, www.thedesignblog.org/entry/corky-multi-functional-lighting-fixture-made-from-wine-corks/
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Enrique Vigas (à esquerda) é o novo presidente da
Confederação Europeia da Cortiça (CELiège), Março 2010

Criação da AIFF e do Pólo de
Competitividade da Fileira Florestal, da qual
a cortiça faz parte

Lançamento do programa InterCork – Promoção
Internacional da Cortiça, 26 de Março de 2010, na APCOR

Euronatura lança dois livros sobre o sector – Junta Nacional
da Cortiça e Mulheres Corticeiras

Pavilhão de Portugal na Expo de Xangai, na China, foi feito
de cortiça, e esteve patente de Maio a Outubro de 2010

Cortiça nos jardins reais em Londres,
Setembro 2010

2010 EMNOTÍCIAS
REVISTA
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Exposição de produtos de cortiça no Casino Figueira,
Junho 2010

Mais de 50 jornalistas e líderes de opinião visitaram
o sector em 2010

Camião promove cortiça nas ruas dos EUA e Canadá,
Setembro 2010

Petição “Vinho com informação é a opção” foi
entregue na Assembleia da República, Setembro 2010

Gala Anual da Cortiça, 10 Outubro de 2010, no Palácio do Freixo
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Normalização como
factor de sucesso
“A Normalização como factor de sucesso” foi o título do seminário que decorreu, no dia 17 de Dezembro, na APCOR.

O

s temas abordados foram: “A normalização
e a competitividade” (presidente do Instituto
Português da Qualidade – IPQ-, Jorge Marques
dos Santos); “A importância da normalização
para a certificação de produto” (testemunho da
empresa Amorim Isolamentos, Carlos Manuel);
“Estrutura da normalização e seu funcionamento (dinamizador do Organismo de Normalização Sectorial – ONS -, Manuel Reboredo). Para
além de ter sido demonstrada a importância da
normalização como um elemento fundamental para o crescimento e desenvolvimento das
empresas, reflectido no testemunho do presidente do IPQ e da empresa associada da APCOR, o evento pretendeu alertar para o apoio
e envolvimento das empresas nesta causa. O
mote foi incentivar e promover a participação
dos seus técnicos na “vida” normativa, com

o seu trabalho de análise de conteúdos normativos, pesquisa e/ou ensaios, deslocações/
reuniões para participação no trabalho que a
APCOR tem vindo a desenvolver desde 2007,
como ONS.
Registe-se que a Comissão Técnica de Normalização no sector da cortiça (CT 16) já tem um
longo histórico. Nasceu em 1957, e conseguiu,
ao longo do tempo, criar um conjunto normativo assinalável para pautar o trabalho da indústria. Para exemplificar, das 44 normas nacionais,
97,7 por cento foram lançadas antes de 2000
e 45 por cento são anteriores a 1995. O mesmo acontece com as normas internacionais
aplicadas a nível nacional, onde das 65 normas
existentes, 83 por cento remetem para antes de
2000 e 32 por cento são anteriores a 1995. Ao
nível das normas ISO (International Standard

Organization) só para a cortiça foram publicadas 56 normas (52 por cento anteriores a 2000
e 34 por cento a 1995). No entanto, e pela antiguidade de algumas normas, o trabalho das
sub-comissões da CT16 [SC11 – Terminologia;
SC12 – Matéria-prima (Cortiça, Granulados
e Triturados); SC13 – Rolhas; SC14 – Revestimentos (Pisos e Decorativos de Parede); SC15
– Aglomerados (Puros e Compostos)] tem sido
no sentido de analisar e trabalhar as mesmas
para as actualizar face aos padrões recentes da
indústria. Assim, e no conjunto de todas as sub-comissões, foram anuladas 17 normas portuguesas (NP), elaboradas sete NP/ISO e uma NP,
e estão, ainda, em revisão três NP e uma ISO.
Enquanto acção voluntária e/ou obrigatória, a
normalização garante à indústria da cortiça a
promoção e defesa dos seus produtos e, consequentemente, aumenta a sua competitividade
face a produtos alternativos. Segundo o presidente do IPQ “para competir com sucesso no
mercado nacional e internacional exige-se que
os produtos cumpram rigorosamente os requisitos de qualidade pretendidos pelo cliente final, razões pelas quais a normalização faz todo
o sentido existir.” E continua: “Portugal, enquanto país responsável pela liderança da normalização europeia e internacional do sector da
cortiça não pode perder a oportunidade de se
afirmar de uma forma sustentável no mercado.”
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Floresta portuguesa
precisa de “Crescer forte”
A

Associação para a Competitividade da Indústria da Fileira Florestal (AIFF), entidade gestora do “Pólo de Competitividade e Tecnologia”
representativo da industria florestal portuguesa, lançou, no dia 26 de Novembro, o “Relatório
de Caracterização da Fileira Florestal” (ver caixa). Esta apresentação decorreu aquando do 1º
congresso organizado pela associação e com o
tema “Crescer forte, grow stronger”. Em comunicado de imprensa, a AIFF afirmou que “o país
conta, na fileira florestal, com empresas que são
líderes europeias e até por vezes mundiais dos
sectores em que exercem a sua actividade. Por
outro lado, a fileira, no seu conjunto, contribui
para a redução do nosso desequilíbrio das contas com o exterior, que é certamente um dos
problemas mais difíceis com que a economia
portuguesa se debate.”
No entender da AIFFF, “Portugal dispõe, também, no que respeita à produção florestal, de
grandes potencialidades de desenvolvimento
ainda não exploradas, sendo certo que o aproveitamento dessas potencialidades é essencial
para que o sector transformador possa crescer
e contribuir mais significativamente para o en-

riquecimento do país e para o equilíbrio das
suas contas externas.”
Para a concretização desta ambição, a inovação
é o caminho proposto pela AIFF à indústria da
fileira florestal.
A AIFF “considera que estão reunidas as condições estruturais - de que a constituição do Pólo é
a mais importante - para que, através de um trabalho conjunto e continuado nas áreas da inovação, investigação e internacionalização, e através
da concertação de todos os actores principais da
fileira (produtores florestais, empresas transformadoras, unidades de investigação, associações
do sector), o país possa enveredar por um novo
caminho de desenvolvimento da fileira, em bases
sustentáveis e com futuro.”
De registar que o congresso contou com três
painéis, a saber: “Presente e futuro das indústrias de base florestal em Portugal” - com a presença do presidente da AIFF, João Ferreira do
Amaral, e de um representante de cada sector:
António Rios de Amorim (cortiça), Bianchi de
Aguiar (derivados da madeira) e o José Honório (pasta e papel); “Portugal, que floresta no
futuro - como é que as questões das alterações

Relatório traça o perfil da floresta portuguesa

climáticas, as preocupações verdes e a indústria
da fileira florestal portuguesa se podem complementar capitalizando sinergias”, a cargo de
Luis Constantino, elemento coordenador da
equipa responsável pela Estratégia Nacional
para as Florestas; e “Investigação, inovação e
indústria na fileira florestal”, onde investigadores de vários institutos apresentaram projectos
relevantes que se encontram a desenvolver,
bem como realizar um balanço da investigação
florestal em Portugal.

O valor da indústria florestal portuguesa
O “Relatório de Caracterização da Fileira Florestal” apresenta os principais dados sobre a caracterização da fileira florestal portuguesa, quer ao
nível do seu impacto para o país, quer ao nível
da evolução nos últimos anos.
De acordo com o último Inventário Florestal Nacional (IFN), realizado entre 2005 e 2006, a floresta portuguesa ocupa cerca de 3,46 milhões
hectares (ha), representando 38,8 por cento do
território continental. É também de salientar
o aumento registado de 109 mil ha entre os
dois últimos IFN (1995/1998 e 2005/2006). As
principais espécies florestais em Portugal Continental são o pinheiro bravo, o eucalipto e o
sobreiro, ocupando cerca de 74 por cento das
áreas florestais existentes.
A balança comercial das indústrias da fileira florestal é vantajosa para Portugal, com um saldo
positivo de 1292 milhões de euros, em 2009,
o que representou 9,3 por cento do total das
exportações nacionais. Não obstante os efeitos
penalizadores induzidos pela crise económica
mundial, com impacto directo nos anos de
2008 e 2009, o crescimento das exportações da

fileira florestal no período 2005-2009 (10,9 por
cento) foi claramente superior ao crescimento
das exportações globais de bens de Portugal
(1,6 por cento).
A nível nacional, as empresas da fileira florestal
certificadas através da NP EN ISO 14001:2004
(Certificação do Sistema de Gestão Ambiental)
representam 5,3 por cento (40 empresas) do total
de empresas certificadas através deste normativo. Ao nível da certificação florestal estima-se
que a área florestal certificada seja de 269708 ha.
Ao nível da certificação de cadeia de responsabilidade, as indústrias da fileira florestal apresentam
um número considerável de certificados (86), o
que demonstra a preocupação destas indústrias
pela sustentabilidade dos seus processos.
Em 2008, a indústria da fileira florestal (6860
empresas) representava 12 por cento do volume de emprego da indústria transformadora e
cerca de dois por cento do volume do emprego nacional. Apresenta um desempenho positivo ao nível dos acidentes de trabalho com
uma tendência de redução: 27,3 por cento no

período 2000–2007, superior à globalidade da
indústria transformadora (-11,6 por cento) e ao
total para Portugal Continental (-3,4 por cento).
Ao nível dos programas de investimento em
I&DT e em Inovação no âmbito do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN), as empresas da fileira florestal apresentam um desempenho relevante, com 2,4 por cento e 9,5
por cento, respectivamente, do volume total
de investimento aprovado no âmbito destes
programas de apoio.
Relativamente aos programas de apoio ao investimento à indústria florestal estes totalizaram um investimento global de 1638 milhões
de euros, do qual cerca de 66 por cento representa o investimento privado. Transversalmente a toda a fileira florestal, no período em análise, é de salientar que o investimento privado
global em I&DT, inovação, produção florestal e
indústria foi muito superior aos apoios concedidos pelos programas existentes.
O relatório pode ser descarregado em
www.aiff.org.pt/cffportuguesa.html .
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Cortiça na Sagrada Família
em Barcelona

A

APCOR recebeu a medalha comemorativa
do centenário da empresa Moisés Lima, Cortiças, Lda. O título foi atribuído aquando da
cerimónia da celebração dos 100 anos da empresa, completados em 2010, e reconheceu a
associação como Parceiro de Excelência no trabalho desenvolvido pela empresa durante este
período.

APCOR
influencia
texto da PAC
A

APCOR e a Confederação Europeia da Cortiça (CELiège) participaram na Audição Pública
sobre a Política Agrícola Comum (PAC), realizada
pela Assembleia da República no dia 20 de Dezembro. Esta participação permitiu referir que
a revisão da PAC, para o cenário pós 2013, não
considera a Floresta e em particular o montado
de sobro nas suas posições, sendo que as entidades da cortiça sugeriram a inclusão no texto
desta preocupação. Simultaneamente, foi sugerido a consideração das externalidades da floresta e do montado e a sua valorização na lógica
da competitividade do sector da cortiça.

Chão da Sagrada Família em Barcelona é de cortiça

A

cortiça foi a escolha da equipa de arquitectos
responsável pela conclusão da catedral Sagrada
Família, em Barcelona, Espanha, para o pavimento da igreja, num total de 2000 m2. A obra-prima
do arquitecto catalão Gaudí foi iniciada em 1882,
mas continua, desde então, em construção.
Jordi Bonet i Armengol, arquitecto que lidera
actualmente esta imponente obra, justifica a
escolha de pavimentos de cortiça pelo total
alinhamento com a filosofia de Gaudí - que defendia e utilizava fundamentalmente materiais
naturais e acrescenta “sempre considerei a cortiça um excelente material, tanto que a utilizei
em diversas obras idealizadas por mim. Sempre
que usei cortiça tive bons resultados e do ponto de vista económico é, também, uma opção
muito interessante. Acredito na solução e na

resistência da cortiça.”
Para Jordi Bonet i Armengol, a cortiça “não apodrece, é asséptica, confortável ao caminhar,
apresenta níveis de conforto térmico muito
superiores ao mármore, o que evita a necessidade de instalar aquecimento artificial. Além
disso, como num projecto com esta dimensão
a acústica é importantíssima, não hesitei em
optar pela cortiça. ”
O revestimento utilizado pertence à Amorim
Revestimentos S.A. e tem um visual cortiça.
Registe-se que a nave central da Basílica da
Sagrada Família, concluída e aberta ao público
no final de 2010, foi recentemente consagrada
pelo Papa Bento XVI.
A conclusão da obra está prevista para 2026,
ano do centenário da morte de Gaudí.

Alunos de
hotelaria visitam
Novas publicações na biblioteca
a cortiça
da APCOR
T

rês turmas de alunos da Escola de Hotelaria e
Turismo de Santa Maria da Feira (EHTSMF) e as
respectivas professoras de Francês, Português,
Matemática e Inglês, visitaram o sector da cortiça, na companhia da APCOR. A visita decorreu
na empresa SLICO – Sociedade Luso-Italiana de
Cortiça, Lda., associado da APCOR, onde os alunos puderam contactar com a cortiça e perceber um pouco mais deste sector.

Walter Liese, professor e investigador alemão,

doou à APCOR duas publicações originais do Instituto dos Produtos Florestais (IPF) denominadas
“Aspectos da Investigação na Utilização da Cortiça” e “Alterações Biológicas da Qualidade da Cortiça que afectam a sua utilização” e um relatório
sobre a investigação da cortiça em Portugal denominado “On the development of cork research

in Portugal” – fruto do trabalho que realizou.
Esta doação aconteceu no âmbito do encontro de geminação do Rotary Club Gaia Sul e do
Rotary Club Hamburg – Bergedorf, sendo que a
oferta foi entregue a um associado da APCOR,
Bernardo Nunes, da empresa 3DCork.
As publicações encontram-se para consulta na
Biblioteca da APCOR.
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José Almeida, Administrador da Sopocort, Lda.

“Onde está a cortiça,
está a beleza”

José Almeida aprecia a
escolha das rolhas da
Sopocort
Empresa produz cerca de
35 milhões de rolhas/ano

para o vinho. Já surgiram e continuam a surgir
outras opções que tentam substituir a cortiça,
mas eu não acredito que algum dia a cortiça vá
ser ocupada por outro material”, afirma José Almeida. E continua: “a cortiça possui características únicas. É um produto natural que faz uma
simbiose perfeita com o vinho.”
Para além da melhoria dos processos de produção, da qual o empresário destaca a cozedura a
vapor como método para eliminar os possíveis
problemas da cortiça, a Sopocort, Lda. apostou
desde o início no Systecode – sistema de acreditação das empresas mediante o Código Internacional das Práticas Rolheiras. “Considero que
esta adesão é bastante vantajosa para a empresa e é mais um elemento que contribui para
melhorar a linha de produção. Para além de que
os clientes reconhecem esta certificação como
uma garantia de qualidade do nosso produto”,
refere o empresário. E continua: “A nossa empresa aposta na qualidade desde a selecção da
matéria-prima até ao produto final. Podemos
afirmar que trabalhamos apenas para produzir
as melhores rolhas, as que são topo de gama.”
Por tudo isto, a Sopocort, Lda. afirma que a
sua visão é “ser uma empresa de referência no
sector, reconhecida pela qualidade dos nossos produtos; procurar continuamente novos
clientes; e criar condições para a expansão para
novos mercados.”

APCOR no bom caminho

F

undada em 1993, a Sopocort – Sociedade
Portuguesa de Cortiça, Lda é uma empresa familiar que se dedica à produção de rolhas de
cortiça. A empresa surge na sequência de uma
outra unidade industrial, a Central Produtora
Corticeira, Lda., e que teve como mentor José
Francisco Pinto de Almeida, pai e sogro dos
fundadores da Sopocort (Fernando Jorge de
Sousa Araújo, Carlos Alberto Fontes Pereira de
Almeida e Maria Manuela Fontes Pereira de Almeida). O industrial começou a trabalhar muito
cedo no ramo da cortiça, tendo-se estabelecido como empresário aos 17 anos. “Costumo
dizer que já gostava do cheiro da cortiça quando estava no ventre da minha mãe”, conta José
Almeida ao mesmo tempo que regista que a
sua “paixão pela cortiça não é uma herança,
mas nasceu mesmo comigo, pois não tinha
ninguém na família dedicado ao ramo.” O mesmo não aconteceu com os seus filhos. Dos dez,
cinco seguiram as pegadas do pai e decidiram
dedicar-se à cortiça. Estes são, hoje, os sócios
da Sopocort, Lda - aos fundadores da empresa

Carlos Alberto Almeida e Maria Manuela Almeida, juntaram-se José Manuel Fontes Pereira de
Almeida, Alice Beatriz Fontes Pereira de Almeida e Maria Celeste Fontes Pereira de Almeida.
A empresa nasceu no local onde se mantém
até hoje, Estrada Real, em Fiães, e começou
com 39 trabalhadores que foram aumentando e diminuindo mediante as necessidades da
empresa. Tem como mercados de exportação
a Alemanha, Espanha, França, Itália e EUA – países que se têm mantido desde o início com
destino das suas rolhas – e que consomem
cerca de 95 por cento do que produzem. Para
o mercado interno vendem, também, para
empresas que exportam, o que leva o administrador da Sopocort, Lda. a afirmar que “somos
uma empresa predominantemente exportadora, pois directa ou indirectamente toda a nossa
mercadoria segue para o estrangeiro.” A produção da empresa centra-se quase exclusivamente nas rolhas de cortiça natural, atingindo
entre 30 a 35 milhões de rolhas por ano. “Acredito que este é sem dúvida o melhor vedante

José Almeida já teve uma passagem pela Direcção da APCOR, na altura do 25 de Abril. “Fizemos um trabalho assinalável na altura, mesmo
em tempos difíceis, mas a actual Direcção não
fica atrás. Têm feito um trabalho impecável
para o desenvolvimento do sector e, no global, considero que o papel da APCOR está a ser
cumprido”, afirma o empresário. E continua: “há
sempre algo a melhorar, mas isso faz parte do
desenvolvimento positivo que todos queremos
para o sector.” Por isso, apela: “espero que nunca falta saúde nem vontade aos associados da
APCOR para continuar o trabalho que até aqui
tem sido desenvolvido.” “Onde está a cortiça
está a beleza e a nobreza de um produto e, por
isso, devemos continuar a lutar para manter
este sector”, refere José Almeida. E acaba com
uma sugestão: “há ainda muito por descobrir
neste mundo maravilhoso da cortiça Por isso,
penso que seria útil constituir uma comissão
com os novos industriais, o sangue novo, por
um lado, para se discutir os processos de produção e sugerir novas soluções e, por lado, para
se pensar em novas aplicações e produtos que
permitam ao sector estar constantemente associado à inovação.”
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Programa

Principais actividades em curso

Próximas actividades

Programa
APCOR / ONS
(Proj.8227)

• Recolha de sugestões ao Programa de Trabalho de 2011, sugestões no
Memento e pedido de sugestões de melhoria ao funcionamento da CT16;
• Revisão e envio para o IPQ do Programa de Trabalho da CT 16 para 2011;
• Revisão e envio para o IPQ do Memento, após convites efectuados a
novas entidades e empresas;
• Incentivo aos coordenadores a realizar reuniões com respectivos vogais
da SC, em momento críticos do trabalho normativo;
• Análise de documentação normativa recebida diariamente.

• Acompanhamento da divulgação do Programa de Trabalho da CT16, por parte dos
Coordenadores das subcomissões;
• Preparação do Colóquio sobre normalização e marcação CE, no Sul (Fev. /Mar.);
• Preparação da reunião de trabalho e presença na reunião do CEN / TC 88 em Berlim,
para finalizar o documento normativo EN 13170;
• Elaboração de um procedimento com regras e práticas de funcionamento da CT 16,
tendo em conta as “Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa”, do IPQ;
• Reunião a ser realizada no inicio de Março, com os coordenadores, para análise e
discussão do procedimento.

Programa
Cork2010
(Proj.5234)

• Preparação da principal actividade do projecto – Congresso Internacional
• Continuação do desenvolvimento da actividade.
da Cortiça, realizado com a colaboração da CELiège.

Programa
Formação PME

• Elaboração do Diagnóstico Final individual;
• Acompanhamento das Auditorias realizadas à gestão do projecto;
• Apresentação de saldo;
• Elaboração do Relatório Final;
• Encerramento do projecto.

• Apresentação de nova candidatura da APCOR a Entidade Beneficiária do Projecto
Formação PME;
• Envio de ficha de pré-adesão para inscrição de novas empresas associadas (entidades
destinatárias) no novo projecto.

Programa
InterCork –
Promoção
Internacional da
Cortiça

• Reino Unido: participação em eventos: Laithwaites Sustainable Wine
Experience, The Wine Show, The Laithwaites Wine Show 2010 e BBC Good
Food Show Winter e lançamento de comunicados sobre possíveis prendas
em cortiça;
• EUA: camião para promover a cortiça nas ruas da América do Norte e
preparação da presença na Surfaces;
• EUA: lançamento dos vídeos virais, participação no evento Thirsty Girl,
publicidade em Times Square e preparação do evento Unified Wine and
Grape Symposium;
• França: participação na Vinitech e preparação da iniciativa 20B4;
• Itália: iniciativa Sugheritivo e preparação da presença na Vinitaly;
• Alemanha: lançamento da campanha de publicidade e Publieditoriais,
parceria com Captaincork.com;
• Alemanha: preparação da presença na Domotex, BAU e imm cologne;
• Benelux: envio de comunicados para imprensa sobre cortiça e design;
• Rússia: lançamento dos Outdoors e participação em programa de televisão;
• Japão: participação na feira Japan Home & Building Show e atribuição de
prémios Japan Natural Cork Awards;
•C
 hina: lançamento do sítio www.mygreencork.com.

• Itália: continuação da iniciativa Sugheritivo e organização de visitas de jornalistas e
líderes de opinião à fileira; desenvolvimento de vídeos virais;
• Rússia: Organização de “Young Architect Cork Award “ em parceria com principais
universidades de arquitectura e design: Moscow Architectural Institute (MARCHI) e
Moscow University of Design; sessão fotográfica com vencedor de concurso online;
colaboração com programa televisivo “Kvartirnij otvet”;
• Alemanha: Publicidade em meios de comunicação alvo para a campanha de materiais
de construção;
• Benelux: sessão fotográfica com vencedor de concurso “Antes & Depois com Cortiça” na
Bélgica e lançamento do mesmo concurso na Holanda;
• China: Envio de e-newsletter.

Natürlich wertvoll.

Natürlich Kork.

Ein Naturkorken ist in vielerlei Hinsicht einzigartig: er ist hoch elastisch, nahezu
gasdicht und äußerst widerstandsfähig. Seine Qualität wird permanent gesichert
und verbessert. Aber auch abseits der starken Fakten macht Naturkorken besondere
Momente noch wertvoller. Romantische Dinner, Geburtstage oder erfolgreich
bestandene Prüfungen sind doppelt so schön wenn dabei die Korken knallen.
www.natuerlichkork.de

