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NOTÍCIAS APCOR

InterCork encerra com nota positiva
| p. 3, 4 e 5

Associados reúnem-se em
jantar de Natal

FabLab da cortiça foi
inaugurado

APCOR recebe prémio
normalização

Mais de 150 pessoas estiverem reunidas
na Casa Ferreirinha para celebrar a época
natalícia. É o segundo ano consecutivo
que a cortiça escolhe uma casa do vinho
para comemorar este momento de
confraternização.

O FabLab da cortiça já está disponível no
Cincork. Com um conjunto de maquinaria
para vários fins, é possível elaborar neste
espaço protótipos e criar produtos digitais
recorrendo à cortiça.

O Instituto Português da Qualidade
escolheu a APCOR para atribuir o Prémio
Normalização 2015. Este galardão foi
atribuído para realçar o trabalho que a
associação tem levado a cabo com a
comissão técnica de normalização da
cortiça (CT16).

| p. 6 e 7

| p. 9

| p. 13
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EDITORIAL

EDITORIAL

Mais e melhor fileira da cortiça
A

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Prowein

13 a 15 de
Março de 2016

Alemanha

www.prowein.com/

Salon des Vins
de France

18 a 20 de
Março de 2016

França

www.salon-vindefrance.com/

Expovinis

05 a 07 de Abril
de 2016

Brasil

www.expovinis.com.br

Vinitaly

10 a 13 de Abril
de 2016

Itália

www.vinitaly.com

London
International
Wine Fair

03 a 05 de Maio
de 2016

Reino Unido www.londonwinefair.com

InterWine

20 a 22 de Maio
de 2016

China

www.interwine.org/en/

VinExpo Asia

24 a 26 de Maio
de 2016

China

www.vinexpohongkong.
com/en/

TopWine

15 a 16 de Junho
China
de 2016

www.topwinechina.com

Feiras de materiais de construção e decoração
Feira

Data

Local

Web-site

The Big5Show

7 a 10 de Março
de 2016

Arábia
Saudita

www.thebig5saudi.com/

Ecobuild

08 a 10 de
Março de 2016

Reino Unido www.ecobuild.co.uk/

Bauma

11 a 17 de Abril
de 2016

Alemanha

www.bauma.de

Feicon|Batimat

12 a 16 de Abril
de 2016

Brasil

www.feicon.com.br/

Sima

5 a 8 de Maio
de 2016

Espanha

http://simaexpo.com

APCOR encerra o ano de 2015 com a certeza de dever cumprido. No início do ano, foram
realizadas as eleições para a renovação dos órgãos sociais da associação. A direcção e restantes
órgãos sociais receberam o voto de confiança dos seus associados, comprovando o desejo de
ver continuado o trabalho desenvolvido no triénio anterior. Este trabalho, renovado agora por
mais três anos, está alicerçado em três pilares essenciais e com o foco no objectivo de alcançar
os mil milhões de euros de exportações, sendo: mais e melhor floresta/cortiça; mais inovação
para as rolhas e novas aplicações; e mais mercado para os actuais e para os novos produtos.
Relativamente à produção florestal, e muito embora as campanhas da cortiça tenham atingido valores interessantes, será sempre necessário encontrar acções para melhorar a produção,
do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Nesse sentido, a APCOR acompanhou a criação
da Agenda 3i9 que aborda uma série de objectivos: desde o combate a pragas e doenças, à
melhoria da produtividade, melhoria do sobreiro e qualidade da cortiça bem como da valorização das externalidades deste ecossistema. Outras iniciativas como, por exemplo, o projecto de
certificação florestal, Certifica +, realizado no seio da AIFF- Associação para a Competitividade
das Indústrias da Fileira Florestal, são exemplos da aposta efectuada em torno do reforço do
montado de sobro.
Relativamente ao segundo pilar, que foca sobretudo a actividade industrial do sector (inovação,
tecnologia e qualidade), pode-se destacar a contínua aposta no sistema de certificação das empresas Systecode, com base no Código Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR). Foram criadas
três modalidades para a obtenção desta certificação - base, premium e excelência – contando
com 310 empresas a nível mundial e 242 em Portugal. Aqui cabe, também, as parcerias estabelecidas com entidades internas e externas ao sector. A cooperação com o Cincork e o Ctcor quer
através de visitas às empresas, a realização de diversos eventos como, por exemplo, jornadas
técnicas, seminários, formação, são outros dos pontos a destacar. Para o último pilar, mais mercado para os actuais e para os novos produtos, o destaque vai para a campanha de promoção
internacional da cortiça, o InterCork.
Com um crescimento global acumulado de 21 por cento e um crescimento médio anual de
quatro por cento das exportações desde que o InterCork iniciou em 2010, este é, sem dúvida,
o melhor exemplo de que as acções colectivas de promoção contribuem positivamente para o
crescimento do sector. A uma única voz e sustentados na marca cortiça, os sucessivos InterCork
são um pilar essencial para manter a cortiça e, por consequência, Portugal, como líder mundial
no mundo vitivinícola - com 70 por cento de quota de mercado mundial de vedantes -, e para
despertar, cada vez mais, o interesse de arquitectos, designers, engenheiros e demais áreas de
conhecimento para este material.
A Direcção

Outros Eventos
Feira

Data

Espanha Web-site

QSP Summit –
The New
Global Age

10 de Março
de 2016

Portugal

www.qspmarketing.pt/
summit
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InterCork II
encerra com
resultados
positivos
Presidente da APCOR (à direita) a confraternizar com os convidados

O

s resultados da segunda campanha InterCork
II – Promoção Internacional da Cortiça – foram
apresentados no dia 20 de Novembro, numa
sessão que decorreu no Centro Multimeios
de Espinho. A sessão contou com a presença
do presidente da APCOR, João Rui Ferreira, do
presidente do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização – Compete 2020,
Rui Vinhas da Silva, do administrador da AICEP
Portugal Global e vogal executivo para a área
da internacionalização, Pedro Ortigão Correia e
do director operacional do programa InterCork,
Carlos de Jesus.
O presidente da APCOR, que deu início à sessão, explicou o impacto que as campanhas de
comunicação internacionais têm registado nas
exportações portuguesas de cortiça, permitindo, num curto espaço, o alcance do objectivo
estratégico do sector que é alcançar os mil milhões de euros de exportações. Deste modo, de
2009 para 2014, o sector registou uma taxa de
crescimento anual média na ordem dos 3,9 por
cento, o que significou 147,7 milhões de euros
de aumento das exportações, entre os anos referidos e um crescimento de 21,15 por cento. O
primeiro semestre de 2015, face a 2014, regista
já um aumento de 7,8 por cento, o que equivale
a 33,3 milhões de euros.
João Rui Ferreira acentuou, ainda, a importância do desenvolvimento contínuo destas campanhas como o método mais indicado para
comunicar aos interlocutores da fileira as alterações internas operadas no sector e que tem
permitido tornar a indústria da cortiça cada vez
mais competitiva.
Por sua vez, o director operacional do projecto, Carlos de Jesus, apresentou os principais
resultados do InterCork II, nos vários mercados
internacionais e a forma como estes resultados
permitiram alcançar os indicadores estratégicos
e operacionais e, assim, atribuir uma nota muito
positiva ao trabalho desenvolvido (ver pág. 4 e 5).
O encerramento da sessão esteve a cargo do

presidente do Compete 2020, Rui Vinhas da Silva. Registe-se que as sucessivas campanhas de
comunicação da APCOR têm sido financiadas
pelo Compete, organismo que tem apoiado e
reconhecido o trabalho da associação em prol
do sector da cortiça. A título de exemplo, a última campanha esteve orçada em 7,3 milhões
de euros e foi financiada em 80 por cento pelo
programa Compete e 20 por cento pelos associados da APCOR.
O InterCork II foi a sexta campanha de comunicação desenvolvida desde 1999 e visou alguns
mercados de continuidade como: Alemanha,
EUA e Canadá, França, Itália e China; e novos
mercados como o Brasil, a Suécia e Dinamarca;
sendo que nos dois primeiros foi desenvolvido
uma campanha para a promoção de rolhas e de
materiais de construção, e nos restantes a promoção teve como alvo as rolhas de cortiça.

Projecto teve um investimento de 7,3 milhões de euros
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Principais números do InterCork
O

InterCork II registou um conjunto de números que assinalaram o sucesso da campanha. De
entre os números, destaca-se a presença da cortiça em 7683 artigos em todo o mundo, sendo
que destes 7512 foram publicados nos media
impressos e online, com um predominância
dos artigos dirigidos ao consumidor, com 84
por cento do total, e 16 por cento tiveram como
público-alvo o trade. A rádio dedicou, ainda,
158 peças à cortiça, num total de 2 horas e 34
minutos, e foi possível visualizar a cortiça em
13 emissões de televisão, com seis horas e 37
minutos, no total. De registar que muitas destas
peças foram despoletadas pela visita de 132 jornalistas e líderes de opinião que, durante vários
dias, contactaram com a fileira da cortiça, num
total de 24 visitas que foram organizadas para
levar estas personalidades a conhecer o mundo
do montado e a realidade industrial do sector.
A publicidade foi outra aposta em alguns mercados e serviu, na maioria das vezes, para divulgar a realização de eventos ou iniciativas - ao
todo foram realizadas 77 inserções publicitárias.
De destacar, ainda, a presença da cortiça na internet, quer através dos seus 10 sítios em todo
o mundo e em nove idiomas – que receberam
a visita de mais de 152 mil cibernautas -, quer
da presença nas redes sociais, com 269.070 fãs
e seguidores em 36 canais, também um pouco
espalhados por vários países.
Mas a promoção da cortiça estendeu-se, também, à formação e educação de pessoas. A cortiça esteve presente em 71 eventos, em locais
tão distintos como feiras, hipermercados, entre
muitos outros, com mais de 85 mil visitantes.
Desenvolveu-se, ainda, 30 acções educacionais
e promocionais com quase cinco mil profissionais vinícolas.
De relevar, ainda, que durante os 18 meses da
campanha a cortiça conquistou cerca de 20 individualidades e personalidades do vinho que
assumiram publicamente a sua preferência pela
cortiça e muitos deles denominaram-se mesmo
seus embaixadores, como por exemplo Carlos
Cracco, em Itália, Carlos Cabral, no Brasil, entre
muitos outros.

ECCO IL PRIMO MANUALE COMPLETO PER IL CORRETTO
UTILIZZO DEI TAPPI DI SUGHERO!
Realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza,
Assoenologi, Unione Italiana Vini.

Il Manuale Tecnico per il corretto utilizzo dei tappi di sughero
è uno strumento moderno e multimediale da consultare per
conoscere al meglio le qualità di conservazione straordinarie
di questo materiale.
Scopri la versione multimediale su www.tappodisughero.org
oppure richiedi il volume a cork@noesis.net

1

The world’s largest cork forests are located
in Portugal where they cover 736 000
hectares of land. This is equal to twice the
size of the island of Mallorca. Every day
the country produces 40 million wine corks.

2

Cork is a highly versatile material.
In the last few of years, a wide range
of products have been introduced from
handbags and clothes to building
materials, furniture, and surf boards.

3

10

T H I N G S YO U
D I D N ’ T K N OW
ABOUT CORK

6

Many people believe that the cork stopper
will dry up if the bottle is standing up, but
this is not true. However, when the bottle
lies horizontally, the cork stopper releases
around 40 phenol compounds that are
beneficial to the ageing process of the wine.

7

Every year, the cork forests of Portugal
absorb around 5 million tons of carbon
dioxide which corresponds to 5 percent
of the country’s total emissions. This
absorption capacity multiplies when the
cork bark is harvested regularly.

CO2

8

The Egyptians used cork as early as
3 000 years ago. In the middle of the 17th
century the French monk Dom Perignon
started to seal his champagne bottles
with cork instead of wooden plugs
dipped in oil.

The hand harvesting of cork is
carried out in the same way as 2 000
years ago. The knowledge and skill of
using the traditional ”Machada” axe is
passed down from generation to generation.

9

4

The church of La Sagrada Familia in
Barcelona is fitted with a cork floor, in keeping
with the world renowned architect Gaudí’s
organic architecture. Cork floors are extremely
durable and help to soften the acoustics.

NASA uses cork for insulation in its
space shuttles, satellites and probes.
The cooperation with NASA began
with Apollo 11 – the first manned
space mission to the moon.

10

5

The cork forest ecosystem is among
the richest in the world. In these woods live
the Iberian lynx, the atlas deer and the
Spanish imperial eagle. Each square meter
can contain over 100 species of flora.

The world’s oldest and biggest cork tree
is called the “Whistler tree” after all the
songbirds populating its branches.
When the 230 year old tree was last
harvested in 2009, 100 000 wine corks
were produced from the bark.
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Publicidade dos EUA dirigida aos produtores vinícolas

Toda a campanha de comunicação da cortiça
assentou, ainda, na distribuição de peças de
informação e promoção tendo sido produzidas
no total mais de 85 mil peças em nove idiomas.
Por último, o InterCork II recebeu dois prémios.
Em França, foi galardoado com o 1º Prémio
‘Campanha de Comunicação B2B’ no ‘Grand Prix
Stratégies Publics Relations 2015’. Este prémio é
considerado um dos prémios mais prestigiantes
naquele país, sendo que a campanha da cortiça
foi seleccionada entre mais de 50 campanhas
a concurso. No nosso país, o InterCork foi distinguido com o prémio Melhor Campanha de
Comunicação, na Categoria Mercados Externos/Institucional, na 3ª edição dos Prémios de
Comunicação da Meios & Publicidade.
As campanhas de comunicação da APCOR totalizam, assim, 13 prémios internacionais.

KORK
NATURLIGVIS!

Fact: Quality matters—no matter what the price point. 93% of U.S. wine consumers associate natural cork with higher
quality wine and indicate it positively inﬂuences their purchasing decisions while artiﬁcial closures can deter a purchase.
Perhaps that’s why wines with natural cork have seen sales increase by 33%.* People are also discovering that, unlike
plastic plugs and aluminum screwcaps, natural cork is better for the environment because it's sustainably harvested and
doesn’t rely on fossil fuels to produce. So why sell yourself short? Natural cork adds value—to your consumers, to your
planet, and to your bottom line.

100percentcork.org

HVORFOR
SKAL DU
VÆLGE EN
VIN MED
KORKPROP?
•

Det skal du fordi, det er godt for naturen og for dig:
En korkprop er et naturligt produkt, der er nedbrydeligt i naturen

•

Korkproppen kommer fra korkegen, der gror i hele
Middelhavsområdet og binder CO2 ligesom regnskoven

•

En korkprop belaster miljøet mindre end både
skruelåg og plastikprop

•

Problemet med propsmag i vin er under kontrol, da
der er sket en rivende udvikling siden 90’erne – både
i produktionen og i kvalitetskontrollen (fra ca. 5% i
2001 til mindre end 0,5% i dag)

•

Korkproppen er med til at udvikle vinen, mens den
ligger på flaske. Korkproppen indeholder nemlig iltmolekyler, som interagerer med vinen

Facebook.com/100percentcork

Gå ind på www.kork-naturligvis.dk og læs mere om kork,
se de fantastiske billeder fra korkegeskoven og deltag i
konkurrencen om en rejse for to til Portugal

* Cork Quality Council, comparing A.C. Nielsen
Survey results for the Top 100 Premium Brands
over the 4-week period ending 3/29/2014.

Associados apoiam APCOR no InterCork II
A

APCOR passa a identificar as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que, até
à data, decidiram apoiar a associação no financiamento do projecto InterCork II – Promoção Internacional da Cortiça.

Empresas Financiadoras - InterCork II
ROLHAS

J.A. Rolhas e Cápsulas, Lda

Valdemar Sá, Cortiças, Lda

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

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

Empresas Financiadoras - InterCork II
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

J.C. Ribeiro, S.A.
PORTUGAL

Jorge Pinto de Sá, Lda

USA

A. Ferreira Pedro & Irmão

Lafitte Cork Portugal, Lda.

Amorim Cork America, Inc

PORTUGAL

Adriano José Carapinha Ginó & Filhos, Lda

Lima Vanzeller & Leal, Lda.

Amorim Cork Composites, S.A.

Américo Lima - Cortiças, Lda

M.A. Silva - Cortiças, Lda

Cork Supply USA, Inc

Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda

Ganau America, Inc

Amorim Revestimentos, S.A.

Amorim & Irmãos S.A.

Granorte - Revestimento de Cortiça, Lda

António A. Fonseca & Filhos, Lda

Moisés Lima, Ásia, Lda

Laffite Cork & Capsule Inc

Sedacor, Lda

António Almeida, Cortiças, S.A.

Novacortiça, S.A.

M.A. Silva Corks USA, LLC

Armando Coelho da Rocha - Indústria de
Cortiças, Lda

Piedade, S.A.

Bernardino & Ferreira, S.A.

Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.

Cork Supply Portugal, S.A.

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

Corksribas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A.

RLIC - Comércio e Indústria de Cortiça, Lda

Cortiças Gaio, Lda

Rufino & Guerreiro S.A.

Corticeira Piloto & Filhos, Lda

Sá & Irmão, S.A.

ITÁLIA

Dimas & Silva, Lda

Sercor, S.A.

Federlegno Arredo

ALEMANHA

Elcor - Empresa Corticeira, Lda

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, Lda

Gonçalves & Douradinha, Lda

Soprecor, S.A.

ALEMANHA

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.
(associação alemã)

Guilherme Rodrigues de Oliveira, Lda

Unicor II - Produtos de Cortiça, Lda

Henri & Filhos, S.A.

Unidade Industrial de Cortiça, Lda

DKV - Deutscher Kork-Verband E.V.
(associação alemã)

Reginacork, S.A.

Portocork America, Inc
Scott Laboratories, Inc
FRANÇA
Fédération Frainçaise des Syndicats du Liège

USA
Amorim Flooring North America
Schier - Gesco Limited Partnership
Torlys Inc.
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ASSOCIATIVISMO

Cortiça e vinho
à mesa de Natal

As palavras do presidente
O jantar de Natal da APCOR ficou marcado pelo discurso do
presidente da Direcção, João Rui Ferreira, que começou por
referir que o regresso à Casa Ferreirinha permite “celebrar o
sector da cortiça numa casa de referência do vinho e, ainda,
ousar promover uma comemoração cruzada da cortiça e do
vinho, numa homenagem devida aos vinhos portugueses”.
O presidente da Apcor elogiou, primeiramente, o trabalho
do sector vinícola português, lembrando que as exportações do vinho engarrafado cresceram cerca de quatro por
cento nos primeiros nove meses de 2015 e que “Portugal é
cada vez mais reconhecido pela qualidade dos seus vinhos
e é, a par da gastronomia, um elemento distintivo e marcante que os turistas levam do nosso país”. “A cortiça estará
sempre ao lado do vinho já que olha para ele com grande
dedicação e paixão”, afirmou.

Quanto ao sector da cortiça, João Rui Ferreira, registou
que os primeiros nove meses do ano são “muito positivos para a cortiça, com um aumento global das exportações de 6,8 por cento”, prevendo ainda que “se o quarto
trimestre mantiver este ritmo poderemos ultrapassar os
900 milhões de euros ou num cenário de crescimento
zero, no 4º trimestre ficar muito próximo desse valor”. Estes números, associados a baixas importações, permitem
a “manutenção de uma balança comercial fortemente
positiva com uma taxa de cobertura das nossas importações pelas exportações em mais de seis vezes ou visto
noutro prisma, incorporamos 0,15 euros de importações
por cada euro exportado.” (Continua)

A APCOR CELEBROU MAIS UMA ÉPOCA NATALÍCIA
COM OS SEUS ASSOCIADOS E CONVIDADOS.
O EVENTO DECORREU NO DIA 11 DE DEZEMBRO E
TEVE COMO PANO FUNDO A CASA FERREIRINHA.
O REGRESSO A ESTE ESPAÇO, PELO SEGUNDO ANO
CONSECUTIVO, É A PROVA DE QUE A CORTIÇA E O
VINHO SÃO DOIS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA
PARTILHAR A MESA EM MOMENTOS FESTIVOS.
O EVENTO CONTOU COM A PRESENÇA DE MAIS DE
150 PESSOAS.

ASSOCIATIVISMO
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(Continuação)
Uma nota, ainda, para o facto de que “os EUA poderão
encerrar o ano como o principal mercado de destino, ultrapassando assim a França que tradicionalmente liderava
este ranking”.
Quanto ao trabalho desenvolvido o destaque foi claramente para o projecto InterCork –Promoção Internacional da Cortiça - que encerrou no corrente e que obteve
resultados muitos positivos: mais de 7500 artigos gerados
em todo o mundo, mais de 130 visitas ao sector, mais de
20 personalidades mundiais a dar a cara pela cortiça, entre outros resultados. Para o próximo ano três objectivos
fulcrais foram destacados: a continuação do projecto InterCork de modo prosseguir as actividades desenvolvidas;
o trabalho interno das empresas e das associações e entidades do sector da cortiça, para alcançar os mil milhões
de euros de exportações; e a celebração dos 60 anos da
Apcor, onde estarão incluídas acções para estreitar os laços com os associados, mas também com a rede associativa da fileira da cortiça, associações de outros sectores
como, por exemplo, o vitivinícola, universidades, e o público em geral.

.8 NOTÍCIAS APCOR

MUNDO

8700 rolhas
por uma boa
causa
U

Reciclagem de rolhas possibilita donativo à Cáritas Madrid

m copo com dois metros de altura foi o recipiente escolhido para recolher 8700 rolhas de
cortiça em dois eventos em Espanha: XVI Salão
dos Melhores Vinhos de Espanha Guía Peñín e
XIX Edição da feira CAVATAST, mostra de cavas e
gastronomia em Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).
As rolhas recolhidas, que totalizaram 80kg, serão,
brevemente, recicladas e convertidas num donativo económico destinado à Cáritas Madrid, para
o seu projecto CEDIA 24 Horas (Centro de Atenção a Pessoas Sem Abrigo).
Esta foi mais uma iniciativa de promoção da cortiça em Espanha, sob a alçada da iniciativa “Cork:
el corcho preserva lo bueno”, desta vez sensibilizando para a reciclagem e para a importância do
apoio a iniciativas sociais.
O copo foi paragem obrigatória para os produtores vinícolas e profissionais do vinho que não
quiseram perder a oportunidade para tirar uma
fotografia neste lugar.

Cortiça na
ProWine China
A

cortiça esteve presente na ProWine China
de 11 a 13 de Novembro, com um stand informativo. Durante os três dias do evento foi
possível contactar com mais de 800 visitantes
e distribuir-lhes informação sobre os diferentes
tipos de rolha, o montado e as suas vantagens
ambientais, bem como contactar com alguns
produtos do sector.
A China é um mercado cada vez mais relevante
para a cortiça e os consumidores chineses têm
demonstrado um interesse crescente pelo sector.

Stand da cortiça
na ProWine

FORMAÇÃO
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Cortiça já tem FabLab
O

Centro de Formação Profissional da Indústria
de Cortiça (Cincork) inaugurou, em Novembro, o
seu Fablab. A cerimónia contou com a presença
dos autarcas da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, da Câmara Municipal
de Ponte de Sor, Hugo Hilário, e com o presidente da APCOR, João Rui Ferreira.
O FabLab do Cincork tem cerca de 80 m2 e está
equipado com fresadoras CNC (cortiça e metal),
impressoras 3D, máquina de corte e gravação a
laser, entre outros, e vai permitir desenvolver prototipagens e criação digital de novos produtos
de base de cortiça. Esta é mais uma iniciativa que
eleva o Cincork ao organismo de excelência na
formação de recursos humanos e precursor de
conhecimento na fileira da cortiça e, do mesmo
modo, apresenta o espaço como um marco no
concelho de Santa Maria da Feira, na medida em
que pretende ser um espaço proactivo e aberto
a toda a comunidade.
Esta foi a ideia partilhada por Emídio Sousa que
referiu que este “é um passo significativo para o
desenvolvimento da indústria, do conhecimento
e da inovação, reforçando, deste modo, o espírito inovador que tem caracterizado o tecido económico deste concelho.” Referiu, ainda, que “este
espaço será fundamental para que as novas gera-

ções possam idealizar e aprender a gostar de criar.”
Emídio Sousa manifestou, ainda, “estar extremamente contente por ver nascer no concelho um
FabLab que em nada fica atrás do de Manchester,
em termos de tecnologia.”
Por seu turno, João Rui Ferreira, presidente da
APCOR, vê nesta iniciativa do Cincork mais um
momento no cumprimento da missão para o
qual foi criado. “O FabLab do Cincork permitirá
que novos produtos de base em cortiça possam
ser idealizados e desenvolvidos com a tecnologia que este espaço dispõe”, refere o empresário.
Salienta, ainda, que “a indústria necessita que a
inovação e a criatividade sejam fatores que ajudem a alavancar ainda mais as exportações dos
produtos de cortiça (nos primeiros seis meses de
2015 registaram um aumento de 7,8% em valor
face a 2014).”
Amélia Tavares, presidente do Concelho de Administração do Cincork afirmou que “a concretização deste projeto serve a população em geral,
mas particularmente os interesses da fileira da
cortiça. Esta nova “Fábrica de Ideias” materializa
um novo passo ao nível do desenvolvimento
e inovação e o Cincork congratula-se por fazer
parte desta linha da frente. Neste sentido, conta
já como parceiros a Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira, a Associação Nacional de Designers e a Escola Superior Aveiro Norte da Universidade de Aveiro.”
Paralelamente à cerimónia de inauguração do
FabLab do Cincork decorreu uma conferência
intitulada “Uma fábrica de ideias”, que teve como
principal objetivo um melhor enquadramento
deste projeto bem como a apresentação das
suas potencialidades, tendo como oradores Salete Peixinho (Diretora da Associação Nacional
de Designers) que falou sobre cortiça e design;
Paulo Bessa (Diretor Geral da Amorim Cork Ventures) que salientou a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento de novos
produtos e Martinho Oliveira (Diretor da Escola
Superior Aveiro Norte) que abordou as questões
relacionadas com a tecnologia, produtos e criação digital 3D.

APCOR e Cincork
promoveram seminário
sobre qualidade e ambiente
A

APCOR e o Centro de Formação Profissional
da Indústria de Cortiça (Cincork) promoveram,
no dia 2 de Dezembro, um seminário sobre as
novas normas ISO 9001 e ISO 14001 e que contou com a presença de vários gestores e técnicos da área da qualidade e do ambiente de
empresas do sector da cortiça.
Na sessão, que decorreu nas instalações do
Cincork, Ricardo Ferro da Bureau Veritas abordou as principais alterações da norma ISO 9001
versão 2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade
(publicada no passado dia 23 de Setembro) e
o consequente processo de transição/implementação nas organizações. De salientar que,
segundo este novo normativo, há um aumento

do enfoque de criação de valor para o cliente e
para as organizações e caracteriza-se pela introdução do conceito de gestão do risco.
Maria Segurado, em representação da Associação Portuguesa de Certificação (APCER), apresentou as alterações da norma ISO 14001 versão
2015, (publicada em 15 de Setembro de 2015),
destacando que a gestão ambiental passa a ter
um papel importante dentro dos objetivos estratégicos das organizações, onde o intuito do
sistema de gestão ambiental deixa de ser a sua
melhoria contínua e passa a ser a melhoria da
organização no desempenho ambiental.
Refira-se que a fileira da cortiça, devido às múltiplas utilizações desta matéria-prima, às crescen-

Normas ISO em análise no Cincork

tes exigências dos seus clientes e dos consumidores e à necessidade de diferenciação face
aos produtos concorrentes, tem procedido à
implementação de rigorosos sistemas de controlo, destacando-se além da Qualidade (ISO 9001) e
do Ambiente (14001), a Segurança Alimentar (ISO
22000), Gestão Florestal e do Produto (FSC e PEFC)
e Produção de Rolhas de Cortiça (Systecode).
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Recortes de Imprensa
O jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, e a cantora Rihanna, partilham o
mesmo gosto: calçado em cortiça. Ronaldo surge com umas sapatilhas Nike
elaboradas com cortiça e com apontamentos de outro material em cor-de-laranja. Já Rihanna optou por uns sapatos de Christian Louboutin que custam $695 e são todos feitos de cortiça.

In, https://ink361.com/app/users/ig-1719740760/thegoodlifecommunity/photos/ig-1061561133951608722_1719740760 e http://www.poshthesocialite.
com/2011/04/rihanna-rockin-burberry-crochet-jacket.html

O atleta e “skater” Shane O’neill publicou no seu facebook em https://www.facebook.com/
shanejohnoneill uma fotografia de umas sapatilhas Nike feitas com cortiça. O “post” teve,
até à data, 80 mil “gostos” e mais de 5.300 partilhas. A página deste atleta profissional do
“skateboarder” tem mais de um milhão e três mil seguidores.

“Usada para o isolamento das casas e tida como não
nobre, a cortiça escura dos ramos dos sobreiros é a
matéria-prima da Black Cork, uma marca produzida em Abrantes que junta a reciclagem ao design.”
É assim que o Observador começa com um artigo
que fala do aglomerado puro expandido em peças
de mobiliário da autoria de Tony Grilo e produção da
empresa Sofalca, associada da APCOR.
In, http://observador.pt/2015/11/11/black-cork-que-bonitae-a-cortica-que-ninguem-quis/, 11 de Novembro de 2015

Klára Plášková é uma estilista da República Checa que
escolheu a cortiça para a sua mais recente colecção.
Desde saias a casacos, passando por braceletes, carteiras e óculos, são algumas das peças que é possível
encontrar com este material português.
In, http://www.klaraplaskova.com/cork.html

In, https://www.facebook.com/shanejohnoneill

A marca de cerveja espanhola Estrella Galicia lançou uma edição
limitada, na altura do Natal, com garrafas vedadas com rolha de
cortiça. Foram 160 mil litros de cerveja que foram vendidos em
garradas de 75cl.
Os mestres cervejeiros da Estrella Galicia trabalharam durante
um ano para conseguir um produto “diferente e especial” e que
reflita a tradição típica desta empresa, bem como vá de encontro às exigências de qualidade presentes nas cervejas premium
produzidas. Assim, o desenho da garrafa tem desejos natalícios
em branco e vermelho, as cores típicas desta época, e uma mensagem de boas festas.

In, http://www.granconsumo.tv/bebidas/cervezas/proveedores/estrella-galicia-presenta-subotella-con-tapon-de-corcho-para-navidad, 2 de Novembro de 2015
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A empresa portuguesa Omdesign ganhou um prémio na mais prestigiada competição internacional de design, Red Dot Award: Communication Design 2015, com um packaging da Ramos Pinto “RP10”.
Esta embalagem inovadora alia o design a dois importantes clusters
nacionais, o do vinho do Porto e da cortiça, e explora as propriedades
únicas deste material 100 por cento eco-friendly, que confere a este
packaging um carácter multifuncional. O “RP10” ostenta agora no seu
packaging o mais desejado selo de design de todo o mundo - o Red
Dot Award - que o certifica como “Winner Packaging Design 2015”.
In, http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.
aspx?newId=%7bE5669614-2E79-4D02-AB94-D939CCD548AC%7d#sthash.
dGctBQt1.dpuf , 10 de Novembro de 2015

A artista portuguesa Leonor Antunes utilizou um pavimento em
cortiça com incrustações de bronze na sua exposição individual
que decorreu no Museu de Arte Contemporânea de Bordéus. Ocupando uma área de 1500 m2, o mosaico de cortiça ocupa a totalidade do piso da nave central do museu e foi desenvolvido pela
Amorim Revestimentos, associada da APCOR.
A inovação, introduzida neste espaço por Leonor Antunes, assenta
na sua conjugação de cortiça com elementos de metal, criando assim uma ligação imediata com as esculturas suspensas que povoam
a exposição, desenvolvidas no mesmo material.
In, OJE, 18 de Dezembro de 2015

“500 milhões de rolhas portuguesas saltam esta noite em todo o mundo”. Este foi o título de um artigo do Jornal I que dá conta da importância da rolha de cortiça no momento da passagem do ano.
O artigo foi escrito com informação recolhida na APCOR no que toca às exportações portuguesas
para os vários países de destino, contando ainda com várias citações do presidente da associação. O
artigo faz, ainda, referência às sucessivas campanhas que a APCOR tem desenvolvido para promover
a cortiça no mundo.

In, Jornal I, 31 de Dezembro de 2015

A empresa de calçado NAE (No Animals Exploitation) utiliza a cortiça como um dos materiais alterativos ao couro. Os
fundadores da empresa, Alejandro e Paula Pérez, defendem
uma filosofia de vida vegan e, por isso, resolveram criar a NAE
com os mesmos fundamentos. Para além de garantir que o
calçado é vegan e ecológico, a empresa quer assegurar que
os sapatos asseguram o conforto, durabilidade e impermeabilidade necessárias e, deste modo, tem desenvolvido os seus
projectos com o Centro Tecnológico do Calçado, em São João
da Madeira.

In, Expresso, 19 de Dezembro de 2015

Uma rolha com um chip que possa disponibilizar informação sobre o vinho é o
tema da investigação de Ricardo Gonçalves, aluno de doutoramento do Departamento de Engenharia Electrónica, Telecomunições e Informática da Universidade
de Aveiro.
A informação pode variar entre a data em
que o vinho foi produzido e engarrafado e
as temperaturas a que este esteve sujeito.
Para já existe apenas um protótipo, mas
poderá vir a ser comercializado.

In, FrontLine, 01 de Novembro de 2015
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Rótulos de vinho
podem ter informação
sobre a rolha cortiça
O

s rótulos das garrafas de vinho com rolha de
cortiça vão poder passar a ter informação sobre a
utilização deste vedante. A portaria n.º 322/2015,
publicada no dia 1 de Outubro, no Diário da República, diz que a referência à cortiça, enquanto
vedante, na rotulagem dos produtos vitivinícolas
nacionais engarrafados, é de carácter facultativo
mas passa a “obedecer a critérios exigentes de
composição e qualidade do produto e a exigências destinadas à identificação clara da natureza
do vedante, o que permitirá ao consumidor fazer
uma escolha consciente e informada.”
Segundo o Ministério da Agricultura, a nova portaria “visa favorecer a utilização mais generalizada
desta prática e sensibilizar as empresas para a melhoria da informação ao consumidor, evitando, ao
mesmo tempo, qualquer acréscimo de burocracia
ou outros custos de contexto não justificados para
os respectivos operadores económicos”.
Para a referência à cortiça estar presente no rótulo, esta deve representar mais de 50 por cento
da matéria-prima presente no vedante e o fabrico do vedante de cortiça deve respeitar o Código Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR),

devendo a empresa produtora do vedante estar
certificada em conformidade com o Systecode,
com certificação válida durante o ano em que o
vedante foi produzido.
Na portaria, o Ministério da Agricultura salienta,
ainda, que “ao longo das últimas décadas têm-se
assistido ao aparecimento e utilização de diversos tipos de vedantes nos produtos vitivinícolas
nacionais engarrafados, tais como cápsulas de
alumínio e outros vedantes sintéticos. Em Portugal, a utilização da rolha de cortiça natural, enquanto vedante, tem uma larga tradição e continua a corresponder à expectativa de um número
significativo de consumidores nacionais, que a
valorizam tendo em conta as suas características”.
No entanto, o consumidor final “nem sempre é
colocado em condições de poder identificar o
tipo de vedante utilizado, pelo que se afigura importante que os produtos vitivinícolas engarrafados em Portugal apresentem informação sobre a
sua natureza”, pode ler-se na portaria, que acrescenta que “alguns produtores vitivinícolas a nível
nacional já incluem a referência ao uso de rolha
de cortiça no rótulo do vinho”.

Novos suportes APCOR
A APCOR lançou mais dois suportes de informa-

ção: Boletim Estatístico 2015 e a Brochura Valor. O
primeiro é o repositório da informação estatística
do sector da cortiça e das áreas de actividade
mais relevantes para o sector (indústria vinícola
e da construção civil), bem como disponibiliza
a lista de contactos dos associados da APCOR
e as suas áreas de actividade. O suporte pode
ser consultado na sua versão digital em http://
www.apcor.pt/portfolio-posts/anuario-2015/.
A Brochura Valor é um desdobrável com uma
forte componente visual e que expõe de forma
rápida os argumentos-chave do sector sobre as
vantagens de uma rolha de cortiça. Para além da
versão papel foi desenvolvido um sítio em http://
wineandcork.org/ onde é possível consultar este
argumentário e obter um conjunto de ligações
para mais informação sobre a temática.

APCOR e
LeasePlan
renovam
protocolo
A

APCOR e a LeasePlan, líder nacional e
mundial em renting e gestão de frotas, renovaram por mais um ano o protocolo de cooperação estabelecido em 2012. Esta parceria
foi estabelecido no âmbito do serviço LeasePlan Go, onde é possível encomendar um
automóvel em regime de renting. Com este
acordo, a APCOR pretende disponibilizar, aos
seus associados, as vantagens para o seu negócio desta modalidade de financiamento
automóvel.

Anuário e Brochura Valor
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APCOR
recebe Prémio
Normalização
A

APCOR recebeu o “Prémio Normalização
2015” atribuído pelo Instituto Português da
Qualidade (IPQ). Este prémio surge na celebração do Dia Mundial da Normalização, ao qual o
IPQ adere todos os anos, e que este ano esteve
subordinado ao tema “As Normas - a linguagem
comum do mundo”.
Este galardão foi atribuído à APCOR no âmbito do seu trabalho da Comissão Técnica de
Normalização da Cortiça (CT 16), desenvolvido
desde 2006, e que tem por objectivo sentar à
mesa os profissionais e técnicos da indústria da
cortiça com vista a melhorar as normas existentes no sector. Desde esta altura que a associação é reconhecida pelo IPQ como o Organismo
de Normalização Sectorial (ONS), tendo-lhe sido
atribuída a missão de dar a conhecer às empresas associadas e outras entidades interessadas,
a importância da Normalização, seus objectivos

CT 16 reconhecida pelo IPQ

e suas actividades. Este trabalho tem sido feito
através de campanhas de informação/divulgação junto dos vários intervenientes e traduzido
em artigos nos meios de comunicação, publicações e seminários, onde as partes interessadas
são convidadas a envolver-se num debate de
ideias abrangente e fundamental para aumentar os padrões de qualidade do sector da cortiça. Um exemplo é o Guia de Normalização para
o Sector da Cortiça lançado pela Apcor e que
está disponível no seguinte endereço http://

www.apcor.pt/media-center/noticia/guia-normalizacao-cortica-ct-16/ .
A cerimónia de entrega dos prémios contou
com a presença do director geral da APCOR,
Joaquim Lima, e do presidente da CT16, Manuel
Reboredo.
Para além da atribuição deste prémio, o evento
contou com a intervenção de vários oradores
que, nas suas comunicações, demonstraram
que a normalização é uma linguagem comum
e universal para todos.

Agenda Associativa

A APCOR esteve em…
Lisboa

Apresentação de “O meu livro da cortiça/My
cork book”
A APCOR, com a representação do director geral, Joaquim Lima, esteve presente na apresentação de “O meu livro da cortiça/My cork book”.
O evento decorreu a 05 de Dezembro, na Galeria Monumental, em Lisboa. A nova publicação
explica a cortiça aos mais novos e é da autoria
de Danuta Wojciechowska e Joana Paz. O livro
foi editado pela LupaDesign.

Matosinhos

Cortiça na Concreta
“Design aplicado à indústria da cortiça” foi o tema
da apresentação do director geral da APCOR, Joaquim Lima, no programa de palestras da Concreta,
da Associação Nacional de Designers. O evento
decorreu no dia 21 de Novembro, na Exponor, em
Matosinhos, e visou a sensibilização dos visitantes
para a importância do design em diferentes áreas.

Coruche
Encerramento do projecto Pegada de Carbono da Cortiça
“Pegada de carbono da cortiça: das árvores aos
produtos” foi o título de seminário do encerramento do projecto com o mesmo nome. O
evento decorreu a 27 Novembro de 2015, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche.
A iniciativa contou com a participação dos vários
intervenientes do projecto e que fazem parte da
Universidade de Aveiro e do Instituto Superior de
Agronomia. O director geral da APCOR, Joaquim
Lima, representou a associação no evento.

Porto
Seminário sobre o Mercado Ibérico
As relações entre Portugal e Espanha foram
o tema de uma conferência promovida pelo
Diário de Notícias, TSF e o Banco Popular e que

sentou à mesa vários empresários e dirigentes
associativos dos dois países. O evento decorreu
na Casa da Música, no Porto, no dia 18 de Novembro e a APCOR esteve representada pelo
seu presidente, João Rui Ferreira, no painel “As
oportunidades cá e lá”.

Santa Maria da Feira
Jornadas sobre a Educação
“Da escola que temos à escola que queremos”
foi o título do seminário que decorreu na biblioteca de Santa Maria da Feira, nos dias 23
e 24 de Outubro. Joaquim Lima, director geral
da APCOR, assegurou a presença em representação do sector da cortiça, um dos mais representativos do concelho, num painel dedicado
à análise da empregabilidade na região.
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Campanha da cortiça
com 87 mil toneladas
A

Associação Interprofissional da Fileira da
Cortiça (Filcork) registou os dados da colheita
de cortiça de 2015, informando que foram recolhidas 87 mil toneladas, aproximadamente
seis milhões de arrobas. Estima-se que a campanha entre Portugal e Espanha tenha atingido
as 127,5 mil toneladas (8,5 milhões de arrobas).
A Filcork revelou, ainda, que a campanha de
2015 registou uma tendência de maior amplitude de preços, com um aumento do valor das
melhores cortiças. Esta situação não teve repercussão significativa no preço médio global. Re-

lativamente aos preços de extração, registou-se
uma estabilidade dos mesmos.
“O furto de cortiças, quer empilhadas quer na
própria árvore mantém a tendência dos últimos
anos. Este factor preocupa toda a fileira pelos
danos causados nas árvores e pela insegurança
dos espaços rurais”, refere a Filcork em comunicado.
A campanha de extração de 2015 foi caracterizada por uma primavera seca e com temperaturas elevadas o que levou à antecipação da
extração em algumas regiões do país.

Avaliar a pegada do
sector da cortiça
“Pegada de Carbono da Cortiça: das Árvores

aos Produtos” é o nome de um projecto desenvolvido pela Universidade de Aveiro - Departamento de Ambiente e Ordenamento/Centro de
Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) - e pelo
Instituto Superior de Agronomia - Departamento de Recursos Naturais, Ambiente e Território/
Centro de Estudos Florestais (CEF).
Este projecto teve como objetivo avaliar a pegada de carbono do sector da cortiça em Portugal,
ou seja, as emissões e remoções de gases com
efeito de estufa em todo o sector, desde a floresta até ao destino final dos produtos, incluindo o seu processamento industrial.
No que toca ao sequestro de carbono pelo
montado, o estudo conclui que o montado
de sobro da Herdade da Machuqueira do Grou
(Coruche) representou um sequestro de carbono de cerca de 250 g C/m2/ano (média de 2009
a 2014), tendo sido um sumidouro mesmo nos
anos secos de 2009 e 2012. Este resultado confirma a estabilidade deste montado de sobro
em termos de sequestro de carbono e contrasta com os resultados obtidos num montado de

azinheira de menor densidade na região de Évora
com um balanço próximo de zero em anos secos.
Os resultados preliminares indicam, ainda, que
o descortiçamento não teve impactes significativos no balanço de carbono ao nível da árvore
e do ecossistema mesmo no ano seco de 2015.
No ponto do projecto referente à acumulação
de carbono nos produtos de cortiça, o mesmo
estudo conclui que os produtos de cortiça produzidos a partir de cortiça nacional constituem
reservatórios crescentes de carbono, quer durante a sua utilização quer quando são depositados em aterro, tendo acumulado entre 40
e 70 mil t C/ano nos últimos 15 anos. Assim, a
utilização de produtos de cortiça contribui para
a mitigação das alterações climáticas, quer pela
sua capacidade de acumular carbono quer pelo
facto de substituírem produtos alternativos
mais intensivos do ponto de vista energético.
O modelo de cálculo desenvolvido no projeto
permite que os produtos de cortiça passem a
ser incluídos nos inventários nacionais de gases
com efeito de estufa, tal como já sucede com os
produtos de madeira.

De realçar que o projecto foi desenvolvido entre Julho de 2013 e Novembro de 2015, sendo
que as várias fases do estudo e o conjunto de
informação que foi produzida durante a sua
execução está disponível em http://corkcarbon.
web.ua.pt.
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
foi a entidade financiadora do projecto no âmbito do Concurso de Projetos de Investigação
Científica e Desenvolvimento Tecnológico de
2012. O projeto foi financiado por fundos nacionais através da FCT e por fundos do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional através
do Compete - Programa Operacional Factores
de Competitividade.
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SOFALCA, Lda.
obteve a Declaração
Ambiental de Produto
A

SOFALCA, Lda. obteve a primeira Declaração Ambiental de Produto – DAP em Portugal
- http://daphabitat.pt/?page_id=315.
Com a obtenção desta DAP do Aglomerado de
Cortiça Expandida, a empresa pretende reforçar
e realçar as características do seu produto 100%
natural e sustentável para isolamento térmico e
acústico, revestimentos e design. Esta DAP está
registada na Plataforma para a Construção Sustentável do CentroHabitat a DAPHabitat a nível
nacional e em fase de registo na ECOPlatform, a
nível Europeu.
Pretende-se, desta forma, apresentar uma fonte
de informação segura e completa sobre o desempenho ambiental do aglomerado de cortiça expandida, reforçando e realçando as suas

características ecológicas; apostar no conhecimento pormenorizado das implicações decorrentes ao longo do processo de fabrico dos produtos, permitindo identificar oportunidades de
melhoria nos processos unitários constituintes
do sistema do produto; e identificar soluções
para optimizar a sustentabilidade dos processos
de fabrico e de toda a organização.
O sistema DAPHabitat foi construído no âmbito
dum projecto SIAC, “aprovado no âmbito da estratégia de eficiência colectiva do cluster Habitat Sustentável que visou desenvolver, com visibilidade nacional e internacional, um sistema de
verificação e registo de declarações ambientais
de produtos (DAP), específico para produtos do
habitat, com base em critérios objectivos e in-

dependentes, que permitam a realização e disponibilização de RCP que fundamentem a elaboração das DAP devidamente validadas numa
base de dados de acesso público”. Mais informações em www.daphabitat.pt e www.sofalca.pt.
Notícia facultada pela empresa Sofalca, Lda.
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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

APONTAMENTOS DA HISTÓRIA
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A cortiça
e o vinho:
um quadro
comparativo
de criação
de valor em
exportações
(1871 – 1885):
Fonte: José Neiva (Junta Nacional da Cortiça).

N

esta edição do Notícias APCOR reportamos
o nosso texto para uma Sessão do Parlamento
de 20 de Julho 1887 onde é elaborada uma
análise comparativa entre exportações da cortiça e do vinho em contos de réis. Verificamos
que no final daquele século, a diferença nos
valores de exportação era substancialmente
superior à registada no presente. Segundo estatísticas da ViniPortugal (http://www.viniportugal.pt/OSector) para o ano de 2014 o valor

Ano

das exportações de vinho representou cerca
de 725 milhões de euros, valor este que coloca
Portugal como 9º país no ranking internacional de comércio de vinho. No que ao volume
de produção diz respeito, essa posição passa
para 12º lugar com cerca de 6.195 hl produzidos em 2014, significando uma quota de 2,2%
do total global. Por seu turno, a cortiça representou, em 2014, um total de 846 milhões de
euros, significando cerca de 182 mil toneladas

Cortiça

Vinho

contos de réis

%

contos de réis

%

1871

681

3,31%

8 126

5,54%

1872

1 010

4,91%

9 246

6,31%

1873

963

4,68%

8 813

6,01%

1874

1 030

5,00%

9 231

6,30%

1875

790

3,84%

11 133

7,59%

1876

784

3,81%

10 245

6,99%

1877

952

4,62%

11 348

7,74%

1878

1 081

5,25%

7 231

4,93%

1879

1 036

5,03%

7 109

4,85%

1880

2 355

11,44%

9 607

6,55%

1881

1 734

8,42%

9 205

6,28%

1882

2 137

10,38%

10 146

6,92%

1883

1 958

9,51%

11 083

7,56%

1884

1 978

9,61%

10 655

7,27%

1885

2 097

10,19%

13 454

9,18%

Total

20 586

100,00%

146 632

100,00%

Fonte: Sessão de 20 de Julho de 1887, p.1985.

exportadas. Ambos valores significam a liderança à escala mundial da produção e comercialização de cortiça. Mais do que salientar
diferenças, importa salientar a relevância da
confluência destes dois sectores na simbiose
que representam. Assim o dita a história e a
tradição que representam na cultura e economia portuguesas.

Fontes e Bibliografia:
Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação
Portuguesa. Sessão de 20 de Julho de 1887. Lisboa: Imprensa Nacional.
MARQUES, A. H. de Oliveira (coord.) (2002). Portugal
e a Instauração do Liberalismo. In MARQUES, A. H.
de Oliveira, SERRÂO, Joel (dir.). Nova História de Portugal. Vol. IX. Lisboa: Presença.
SILVA, Nuno Miguel Ferreira da Silva (2010). A cortiça nos debates parlamentares da nação portuguesa
(1839-1899). Tese de Mestrado em História Contemporânea. Porto: Faculdade de Letras.
Nuno Silva
nunohistoria@gmail.com
http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor
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David Tavares, sócio-gerente da Rolhacork – Indústria de Cortiça Lda.

“Estamos sempre a
aprender para melhorar”
E

m 1978, cinco irmãos juntaram-se para formar
a empresa Rolhacork – Indústria de Cortiça, Lda.
Alcino, Amaury, David, Moisés e Manuel Tavares
deitaram mãos à obra: três ficaram na broca,
um na rabaneadora e outro no escritório. Rapidamente perceberam que precisavam de mais
uma ajuda e entraram mais duas pessoas para
a escolha das rolhas. A empresa implantou-se
no mesmo local onde se encontra até hoje, Rua
de São Tiago, em Lourosa, mas foi crescendo à
medida que as necessidades foram aumentando. O mercado interno foi o primeiro foco, mas
logo no terceiro ano de laboração começaram a
exportar para mercados como a Alemanha e os
EUA – a estes países juntam-se, nos dias de hoje,
Espanha, França e Suíça. A Rolhacork – Indústria
de Cortiça Lda. produz exclusivamente rolhas de
cortiça natural, atingindo, em média, a produção
de 22 milhões de rolhas por ano.
Esta capacidade produtiva foi atingida com a ajuda da aquisição de uma empresa em laboração,
a Coimbra e Irmão Lda., em 1996. Seis meses depois da compra, é constituída uma nova empresa
à qual se deu o nome de IUSA. Por esta altura,
eram 40 os funcionários que faziam parte desta
empresa familiar. Em 2011, a IUSA é incorporada
na Rolhacork – Indústria de Cortiça Lda., passando a existir, então, duas unidades industriais da
mesma empresa, uma em Lourosa e outra em
Mozelos.
Actualmente, a Rolhacork – Indústria de Cortiça
Lda. conta com 17 trabalhadores e quatro sócios-gerentes – o mais velho dos irmãos, Alcino, faleceu em 2002. Curiosamente, foi este irmão o
impulsionador da empresa pois era aquele que
já estava no sector, era quadrador tal como o pai.
Os restantes irmãos passaram por outras áreas de
actividade e, às vezes, nas férias ou no final do dia,
iam fazer umas horas para empresas de cortiça.
“Quando resolvemos avançar para a nossa empresa tivemos um Verão aqui todos na empresa
a brocar, foi uma espécie de formação intensiva”,
recorda Amaury Tavares.
Qualidade para satisfazer os clientes
Desde 2001, que a Rolhacork - Indústria de Cortiça, Lda. é certificada pelo Systecode – sistema
de certificação das empresas mediante o Código
Internacional das Práticas Rolheiras. “A adesão ao

Empresa produz 22 milhões de rolhas/ano

Systecode permitiu-nos corrigir alguns pontos
no nosso trabalho que estavam menos bem. É
sempre bom aprender, melhorar, inovar, e estar
nesta certificação é, sem dúvida, uma aprendizagem em prol da qualidade”, refere David Tavares.
E acrescenta: “o ponto menos positivo tem que
ver com os custos de adesão. Como temos dois
locais no negócio, temos de pagar a dobrar e isso
é muito gravoso para as empresas pequenas.”
Mas “os clientes pedem a certificação de qualidade e, por isso, temos a certeza que foi uma boa
aposta para melhorar os nossos padrões de qualidade”, conclui o empresário.
Foi para melhorar, também, os processos de
fabrico que a Rolhacork – Indústria de Cortiça
Lda. aderiu ao programa Formação PME, desen-

volvido pela APCOR. “Aprendemos sempre e aumentar o conhecimento é sempre uma grande
vantagem”, afirma Amaury Tavares. E é por conhecerem os benefícios no tratamento da cortiça que os empresários afirmam que “é necessário
chegar-se à floresta com mais algumas exigências. Vemos a cortiça em cima da terra, o empilhamento pós-extracção não é o mais adequado,
penso que deveríamos melhorar na origem para
que a qualidade da cortiça fosse assegurada em
todo o seu processo de fabrico.”
Quanto à conjuntura do sector, os sócios-gerentes da Rolhacork – Indústria de Cortiça Lda. não
têm dúvidas que é “a economia da Europa que
coloca algumas dificuldades ao sector. Se a economia melhorar todos sairão beneficiados.”
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APCOR promoveu
seminário sobre
o licenciamento
industrial
D

ecorreu no dia 12 de Outubro, no Ctcor, uma
sessão de esclarecimento sobre o “Regime Extraordinário de Regularização do Licenciamento Industrial”.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 165/2014
que estabelece, com carácter extraordinário, um
regime de regularização de estabelecimentos,
suas alterações ou ampliações, as empresas puderam ser informadas sobre todas as questões inerentes a este processo. O seminário contou com
a colaboração do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P, a CCDR-N, e a Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira.

Cortiça na
construção
sustentável
“C

ortiça na Construção Sustentável e Energeticamente Eficiente” é o título do recente livro
lançado por Luís Gil. Segundo a sinopse, a obra
tem como objectivo “ser um texto de referência
e de estudo na área dos Materiais/Construção/
Arquitectura para estudantes universitários de
várias disciplinas e cursos, mas não se esgota
neste propósito, contribuindo também para uma
divulgação dos aplicadores e utilizadores deste
material.” O livro foi editado pela Chiado Editora
e está à venda por 12,00€ versão papel e 3,00€ na
versão ebook. Pode obter mais informações em
https://www.chiadoeditora.com/livraria/cortica-na-construcao-sustentavel-e-energeticamente-eficiente .
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Agenda 3i9
apresentada na APCOR
O

Centro de Competências do Sobreiro e da
Cortiça (CCSC) promoveu dois seminários para
a apresentação da Agenda 3i9. O primeiro decorreu no dia 5 Novembro, na Confederação
dos Agricultores de Portugal, em Lisboa, e o
segundo na APCOR, no dia 26 do mesmo mês.
A apresentação esteve a cargo da equipa de
coordenação composta por António Gonçalves
Ferreira, Nuno Ribeiro e Teresa Soares David.

A Agenda 3i9 foi construída com base num
processo participativo de auscultação dos
parceiros do CCSC, da qual a APCOR faz parte, e que envolveu 81 investigadores e técnicos de 27 entidades, em reuniões sectoriais.
Neste processo foi identificado um conjunto
de acções de investigação prioritárias em di-

versos domínios científicos. Estas acções integram as linhas estruturantes de cinco planos
funcionais, mas que carecem de implementação urgente pelo seu impacto económico
para o sector produtivo e industrial. A Agenda
3i9 foi, assim, construída com base em cinco
planos funcionais de abrangência nacional, a
saber: plano nacional de melhoramento; plano nacional de melhoria da produtividade;
plano nacional de defesa contra agentes bióticos; plano nacional de qualidade da cortiça;
e, por fim, plano nacional de acção territorial.
Para consultar o documento pode aceder
aqui http://www.apcor.pt/media-center/
noticia/agenda-da-investigacao-e-inovacao-no-sobreiro-e-cortica-foi-lancada/ .

Cortiça no
“Portugal está na moda”
“Portugal está na moda” foi o título do semi-

nário promovido pela Associação de Pós-graduados Portugueses na Alemanha (ASPPA) no dia
14 de Novembro, na Universidade Humboldt, em
Berlim. O presidente da APCOR, João Rui Ferreira,
foi convidado a participar no evento para dar o
testemunho da cortiça. Este seminário fez parte
do PORTAL 2015, o 3º encontro anual da ASPPA,
e teve como objectivo debater a importância da
promoção de Portugal na Alemanha, e como os
portugueses espalhados pelo mundo, e neste
caso concreto na Alemanha, poderão ajudar nesta promoção ao assumir o papel de embaixadores da “Marca Portugal” no seu quotidiano.

A ASPPA pretende proporcionar momentos
de discussão sobre formas de dinamizar e
reforçar a imagem de Portugal como garantia de qualidade, tradição e criatividade, em
diversos sectores estratégicos, de modo a fomentar o crescimento da economia nacional.
A ASPPA é uma organização independente e
sem fins lucrativos, cujo principal objectivo
é a representação, promoção e representação dos interesses dos portugueses com
grau académico a residir na Alemanha, procurando ser um espaço de discussão aberto
e permeável à contribuição de todos os interessados.

