
O ministro da Agricultura e o ministro 
do Ambiente visitaram o sector da 
cortiça. Os governantes realizaram uma 
visita a unidades industriais e reuniram 
com empresários para se inteirarem 
das várias matérias que relacionam a 
cortiça com os seus ministérios.  

| p. 7

Ministros visitam o sector

A cortiça juntou-se ao vinho na 
Assembleia Geral das Capitais de Grandes 
Vinhedos. O evento que decorreu no 
Porto e Vila Nova de Gaia permitiu 
colocar os delegados dos vários países 
em contacto com duas experiências 
relacionadas com a cortiça – uma prova 
de defeitos e um photo booth.  

| p. 9

Cortiça nas Great Wine Capitals
 

A cortiça colocou Portugal num mapa-
mundo onde se destacou o que melhor 
cada país sabe fazer. Divulgado no jornal 
inglês The Independent, esta infografia tem 
por base a informação que um jornalista 
divulgou no sítio Information is Beautiful. 

| p. 13

Cortiça – o melhor de Portugal

| p. 2, 3, 4, 5 e 6
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EDITORIAL

60 anos: orgulho e compromisso

Celebrar os 60 anos da APCOR representa, para todos nós, a celebração dos valores orgulho, grati-
dão, ambição e compromisso.

Orgulho por fazermos parte de um sector que, sendo baseado em Portugal, tem uma visão global do mun-
do e é líder mundial incontestado, seja na produção, transformação e exportação de produtos de cortiça.

Orgulho pela APCOR ter, em diferentes momentos da história, conseguido combater as dificuldades 
e criar melhores condições para o desenvolvimento industrial e da qualidade de vida dos empresários 
e trabalhadores.

Orgulho porque os empresários nunca desistiram, nunca tiveram dúvidas sobre o caminho de valo-
rização de uma matéria-prima única e que nos permite liderar de forma clara, com 70% de quota, o 
mercado mundial de vedantes.

Orgulho por depois de ter nascido como Grémio regional do norte do país, a APCOR ser hoje a única 
representante de toda indústria da cortiça nacional, consolidando mais de 85% do total das exporta-
ções do sector com 270 empresas associadas e mais de 8000 trabalhadores.

Orgulho também pela aposta que foi feita no reforço da capacidade tecnológica e formativa do sector 
através da construção de infraestruturas como o CTCOR e o CINCORK.

Orgulho pela APCOR ter apoiado as empresas na abertura de portas aos mercados e ao mundo, des-
de a comissão de publicidade criada em 1976 pela então direcção até aos projectos InterCork e CIC 
actualmente em curso.

Orgulho por termos a preferência de algumas das mais exigentes indústrias do mundo, como a au-
tomóvel, aeronáutica e aeroespacial, das mais destacadas ao nível do calçado e têxtil, do design, ar-
quitectura e decoração, bem como de algumas mais inesperadas como a farmacêutica e a cosmética.

Orgulho por se terem criado pontes de relação, discussão e trabalho com a produção florestal que são 
pilar fundamental para o futuro.

Orgulho ainda, porque fazemos parte de uma fileira que responde como poucas aos desafios da economia 
circular e do modelo de desenvolvimento sustentável e que está do lado certo da história e do mundo.

É também com um sentimento de enorme gratidão que gostaríamos de louvar o esforço de todos os 
empresários e colaboradores que ao longo da história estão ou estiveram ligados à indústria cortiça, e 
que fizeram da APCOR uma casa de referência no panorama associativo nacional.

Por último, neste importante acto de celebração da APCOR, todos nós devemos ser agentes activos na 
definição de uma nova ambição e criação de um espírito de mudança para um futuro melhor. Ambição e 
compromisso são, pois, os valores que nos devem mobilizar no sentido da valorização da fileira da cortiça 
e na consolidação da sua liderança mundial, afirmando-se também a imagem e o prestígio de Portugal.

João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR 

Propriedade: APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça
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Feiras de Vinho

Feira Data Local Web-site

Prowein 19 a 21 de Março Alemanha www.prowein.com

Vinitaly 06 a 12 de Abril Itália http://www.vinitaly.com

Interwine 05 a 07 de Maio China www.interwine.org

Fenavin 09 a 11 de Maio Espanha www.fenavin.com

Sial 17 a 19 de Maio China www.sialchina.com

Feiras de materiais de construção e decoração

Feira Data Local Web-site

The Big 5 
Saudi 27 a 30 de Março Emirados 

Árabes www.thebig5saudi.com

Mosbuild 4 a 7 de Abril Rússia www.worldbuild-moscow.ru

Construmat 23 a 26 de Maio Espanha www.construmat.com

Sima 25 a 26 de Maio Espanha http://simaexpo.com

Outros Eventos

Feira Data Local Web-site

QSP Summit 23 de Março 2017 Portugal
http://www.qspmarketing.pt/
summit/pt
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APCOR promoveu 
conferência “Como valorizar o 
sector da cortiça” 
A APCOR promoveu a conferência “Como va-
lorizar o sector da Cortiça” que abordou temas 
como as alterações climáticas, a indústria 4.0 e 
a visão dos utilizadores – uma iniciativa inte-
grada na comemoração do 60º aniversário da 
associação. 
O evento realizou-se no dia 06 de Dezembro, 
no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e 
contou com dois painéis distintos: “Alterações 
climáticas: mito ou realidade. O montado e a 
cortiça” e “Cortiça 4.0: uma visão para o futuro”, 
ambos moderados pelo jornalista do Público, 
Manuel Carvalho; e duas mesas-redondas sobre 
a visão dos utilizadores do mundo do vinho e 
de outros mundos (outras aplicações da corti-
ça), desta vez com moderação de Sandra Sousa, 
jornalista da RTP.
Para abordar o primeiro tema estiveram pre-
sentes dois reconhecidos investigadores, Filipe 
Duarte Santos, da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, e Teresa Soares David, 
do Centro de Estudos Florestais | Instituto Su-
perior de Agronomia e do Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e Veterinária. O ecos-
sistema do montado e as características únicas 
de prestação de serviços de bem público (as 
externalidades) e performance ambiental têm 
sido bandeiras da comunicação da APCOR num 
contexto em que as alterações climáticas são 
um dos maiores desafios a enfrentar enquanto 
sociedade. Que montado temos e queremos? 
Que práticas e modelos de gestão? Qual o pa-
pel do montado no posicionamento de Portu-
gal enquanto país florestal? Foram algumas das 
questões a que este painel tentou dar resposta. 
“Cortiça 4.0 - uma visão para o futuro.” foi o 
tema do segundo painel. A indústria da corti-
ça tem assistido, ao longo dos tempos, a várias 
revoluções. É um sector ancestral, mas que 
desde sempre agarrou o desafio da inovação. 
Modernizou-se e transformou-se ao nível dos 
produtos e dos processos para ir respondendo 
aos desafios que se foram colocando. Estará o 
sector, nos dias de hoje, perante mais uma revo-

1º painél sobre as alterações climáticas e o montado

2º painél sobre a indústria 4.0

lução? Mas novos paradigmas se colocam. Estará 
o sector preparado para acompanhar a velocida-
de desta mudança? E que respostas dar com o 
incremento da economia digital? Que mercados 

e que consumidores terá o sector no futuro? Para 
uma abordagem a estes temas os convidados fo-
ram: Alberto Castro (Universidade Católica do Por-
to) e António Rios Amorim (Corticeira Amorim).
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A visão dos utilizadores

A conferência deu voz, também, aos utilizado-
res da cortiça na área dos vinhos e das outras 
aplicações. Com mais de 12 mil milhões de ro-
lhas de cortiça vendidas anualmente, liderando 
o mercado mundial de vedantes com 70 por 
cento de mercado, torna-se obrigatório ouvir 
o mundo do vinho. Que desafios existem no 
mundo do vinho? O que esperam os consumi-
dores? Qual o papel das rolhas de cortiça? Para 
ajudar a responder a estas questões estiveram 
presentes a enóloga Susana Esteban (enóloga) 
e Manuel Pinheiro (Comissão de Viticultura da 
Região dos Vinhos Verdes). Mas a cortiça não 
são só rolhas e, por isso, as novas aplicações, as 
novas utilizações da cortiça em áreas como a 
arquitetura, o mobiliário, os têxteis, a moda, o 
design, os transportes, o desporto, entre muitas 
outras, têm merecido, cada vez mais, a atenção. 
A cortiça é utilizada por questões estéticas ou 
funcionais? A indústria tem estado disponível 
para os desafios das novas aplicações? A cortiça 
é de facto um factor diferenciador? A segunda 
mesa-redonda reuniu, assim, Luís Abrantes (CEO 
da MOVECHO), José Pedro Sousa (arquitecto e 
professor auxiliar na Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto) e Sandra Ventura (di-
retora do departamento de Inovação e Desen-
volvimento da Têxteis Penedo) que lançaram as 
suas ideias sobre os temas em questão.
As apresentações dos oradores estão disponí-
veis no sítio da APCOR em http://www.apcor.
pt/media-center/noticia/apcor-promove-con-
ferencia-como-valorizar-o-sector-da-cortica/ .

Mesa redonda sobre as outras aplicações da cortiça

Mesa redonda sobre o mundo do vinho

Conferência reuniu cerca de 200 pessoas
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Livro marca
60 anos de comunicação
No final da conferência, a APCOR lan-
çou o livro “Cork. Comunicação da Cor-
tiça no Mundo.” Ao longo de 60 anos, 
mas muito em particular nos últimos 20, 
a APCOR tem focado muito a sua actua-
ção em comunicar e promover a cortiça 
no mundo. São já seis os projectos exe-
cutados desde 1999. Mas a comunica-
ção da cortiça vêm já da época do Esta-
do Novo, porque já nessa altura a cortiça 
é sinónimo de portugalidade. 
O livro foi apresentado por Carlos Melo 
Brito, pró-reitor da Universidade do Por-
to e reconhecido professor de marke-
ting e estratégia, que também assina 
um texto de opinião que integra a obra. 
Carlos Melo Brito destacou que “não bas-
ta ter bons e inovadores produtos se nin-
guém estiver disponível e interessado a 
pagar por eles”, defendendo a importân-
cia que o Marketing e a Comunicação 
têm na geração de valor e na competiti-
vidade das empresas corticeiras.
O livro está disponível em formato digi-
tal no sitio da APCOR em http://www.
apcor.pt/media-center/noticia/cork-
-comunicacao-da-cortica-no-mundo/ .

Carlos Melo Brito chamou a atenção para a importânica da comunicação nas empresas

 Exposição sobre o livro “Cortiça. Comunicar a cortiça no mundo”
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CAPA

Mais de 200 pessoas 
em jantar de 
comemoração
O dia 6 de Dezembro é, também, o dia em que 
a APCOR completou 60 anos de existência. E por 
estar de parabéns reuniu num jantar de comemo-
ração mais de 230 associados e convidados. Todos 
os presentes foram surpreendidos com uma ex-
periência multi-sensorial guiada por Barry Smith 
(director e fundador do centro de Estudos dos 
Sentidos da Universidade de Londres) e Charles 
Spence (director do laboratório de pesquisa Cros-
smodal da Universidade de Oxford). Através de 
uma prova de vinhos guiada, foi possível perce-
ber como os cinco sentidos influenciam a forma 
como se degusta um vinho. O momento teve o 
apoio da actriz e apresentadora de televisão Filo-
mena Cautela. 
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, 
também marcou presença no evento, deixando 
algumas palavras aos empresários no discurso 
de abertura da noite. O ministro reforçou o “bom 
exemplo que o sector da cortiça dá ao país e a for-
ma como se soube associar com outros sectores 
e valorizar os seus produtos, encontrando novas 
soluções, novos mercados e novas aplicações.” 
“Quem faz inovação na cortiça em 1º lugar e em 
todo o mundo são as empresas portuguesas”, re-
forçou o governante no jantar.
Este momento de confraternização terminou 
com alguns dos ex-presidentes em palco e repre-
sentantes da actual direcção para cantar os para-
béns e abrir o bolo de aniversário. 

João Rui Ferreira Manuel Caldeira Cabral

Barry Smith e Charles Spence
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O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social, José António Vieira da Silva, visitou 
o sector da cortiça, no dia 02 de Novembro. A 
visita teve início no Centro de Formação Profis-
sional da Indústria de Cortiça (Cincork), onde 
foi possível a realização de uma apresentação 
sectorial por parte do presidente da APCOR, 
João Rui Ferreira, seguindo-se a deslocação a 
três empresas associadas, da área das rolhas e 
dos materiais de construção. Ainda neste mês, 
mas a 25 de Novembro, foi a vez do ministro do 
Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, visitar 
a APCOR para se inteirar das matérias relaciona-
das com a sua tutela.
A visita contou com uma apresentação do sec-
tor por parte do presidente da APCOR, João Rui 
Ferreira, sendo que no encontro estiveram ou-
tros membros da Direcção.  
Estas visitas decorreram no âmbito da come-
moração dos 60 anos da associação e para além 
destes dois ministros, o sector da cortiça já tinha 
recebido o ministro da Economia, em Maio.

Governantes 
visitam o sector

Ministro do Trabalho  visitou o Cincork

Ministro do Ambiente reuniu com empresários na APCOR
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Cortiça no Bazar 
Internacional do
Corpo Diplomático
A cortiça esteve presente no Bazar Interna-
cional do Corpo Diplomático 2016, que teve 
lugar no dia 27 de Novembro, na Embaixada 
de Portugal em Praga e contou com a presen-
ça de 49 países e cerca de quatro mil visitantes. 
A cortiça fez-se representar com vários produ-
tos elaborados pelos associados da APCOR.
Este Bazar Diplomático é um evento de solida-
riedade promovido pela Associação dos Côn-
juges dos Diplomatas, com o alto patrocínio da 
mulher do Presidente da República Checa. As 
embaixadas montaram uma banca nacional e 
venderam produtos, sendo o produto da ven-
da doado a instituições de caridade locais.
O evento foi divulgado na página de Facebook 
da Embaixada onde se publicou as imagens 
dos produtos e marcas das empresas que co-
laboraram. O post de divulgação alcançou um 
público de mais de 10 mil pessoas. 

A  cortiça esteve representada no evento Web 
Summit que decorreu em Lisboa de 8 a 10 de 
Novembro. Este que é um dos mais importantes 
eventos europeus de tecnologia, empreendedo-
rismo e inovação, recebeu mais de 53 mil pesso-
as de 166 países. 
A cortiça esteve presente em vários espaços do 
evento, através da Sofalca, quer com mobiliário 
da marca Black Cork, quer com painéis decorati-
vos, da Gen Cork.  

Cortiça na
Web Summit

InterCork arranca 
em 2017
O programa InterCork III - Promoção Internacional da Cortiça – vai arrancar no 
início de 2017. A aprovação da candidatura no âmbito do Programa COMPETE 
2020, aconteceu no primeiro semestre de 2016, mas de imediato, e dado se 
tratar de um programa com recurso a fundos comunitários, foi necessário lançar 
um concurso público internacional.
Decorrido o prazo deste concurso, a APCOR recebeu 58 propostas para a exe-
cução dos 12 lotes, a saber: EUA, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, 
Brasil e China para a área das rolhas; Alemanha para os materiais de construção 
e decoração; Suécia e Dinamarca para a área do Design; um lote para promoção 
das novas aplicações e outro para a elaboração de suportes vídeo.
Após a análise minuciosa das propostas foi possível a adjudicação e conclusão 
dos procedimentos legais necessários, sendo agora possível avançar com o tra-
balho em causa. Para o início do ano de 2017 está planeado a reunião com as 
diferentes agências e, ainda, visitas a Portugal das agências que ainda não tra-
balharam com o sector, de modo a poderem passar por um processo de forma-
ção/educação. A APCOR irá fazendo eco das iniciativas do InterCork nos vários 
meios, nomeadamente neste jornal, no sítio da APCOR e na página de facebook.
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A APCOR foi convidada a integrar o comité or-
ganizativo da Assembleia Geral das Capitais de 
Grandes Vinhedos (Great Wine Capitals) e que 
decorreu no Porto de 05 a 11 de Novembro.
No dia 8 de Novembro, a APCOR organizou um 
Wine Faults workshop, que decorreu no hotel 
The Yeatman, e que contou com 25 participan-
tes das entidades envolvidas nesta assembleia, 
ou seja, delegados das várias cidades/regiões 
das Great Wine Capitals, como por exemplo, 
Austrália, Espanha, França, Alemanha, Argenti-
na, Portugal, EUA, entre outros. 
Ainda no mesmo dia, e no decorrer de uma pro-
va de vinhos - o International Wine Tasting – foi 
organizada a iniciativa “CORK keeps all the good 
things inside” (Cortiça guarda todas as coisas 
boas). A ideia é os participantes deixarem-se fo-
tografar dentro de uma garrafa de vinho vedada 
com rolha de cortiça e com esta mensagem. 

Cortiça marca presença
na Great Wine Capitals

A prova reuniu dezenas de grandes vinhos das 
nove melhores regiões de vinho do mundo e 
que foram acompanhados por um cocktail pre-
parado pelo Chef Ricardo Costa do restaurante 
Yeatman, estrelado Michelin. 
A Rede de Capitais de Grandes Vinhedos é uma 
rede formada por nove cidades, nos hemisfé-
rios Norte e Sul, que partilham um património 
económico e cultural fundamental: as suas regi-
ões vinícolas reconhecidas internacionalmente. 
Trata-se da única rede deste tipo que abarca os 
designados “Velho” e “Novo” mundo do vinho, 
servindo a sua existência para promover os in-
tercâmbios turísticos, de educação e de negó-
cios entre as internacionalmente conhecidas 
regiões vinícolas de Adelaide, Bilbao, Bordéus, 
Cidade do Cabo, Mainz, Mendoza, Porto, São 
Francisco e Valparaíso. 

Um estudo publicado na American Association 
of Wine Economists sobre “a importância do eco-
-logo e do tipo de vedante nas expectativas do 
consumidor, na percepção do preço e na von-
tade de compra no Canadá” demonstra que os 
consumidores estão dispostos a pagar mais por 
um vinho vedado com cortiça. Os números fa-
lam de 1,69$ CAN mais por um vinho vedado 
com cortiça comparado com 1,29$ CAN para os 
vinhos com sintéticos ou cápsulas de alumínio. 

Consumidores 
canadianos disponíveis 
para pagar mais por um 
vinho com cortiça

No entanto, os mesmos inquiridos demonstra-
ram um interesse menor em compras ambien-
talmente responsáveis, ainda que estejam dis-
poníveis para pagar 1,11$ CAN mais por vinhos 
que sejam “100% eco-friendly”. A questão do or-
gânico ou biodinâmico afectou negativamente 
o preço e a intenção de compra. 
O estudo pode ser consultado em http://www.
wine-economics.org/aawe/wp-content/uploa-
ds/2016/07/AAWE_WP200.pdf .
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O artista alemão Dieter Coellen decidiu reconstruir o 
templo Greco-romano de Palmira, na Síria, em corti-
ça. A miniatura visa alertar para a destruição do tem-
plo levada a cabo pelos militantes do ISIS, em Agosto 
de 2015. O artista trabalha com a cortiça desde 1980 
e já fez várias representações de edifícios antigos 
para colecionadores e museus. 

A cortiça esteve presente no evento de decoração Sleep IN 
Porto que teve lugar num armazém de vinho do Século XVIII e 
que recebeu uma exposição no âmbito da qual foram recria-
dos 12 apartamentos de luxo, através dos quais os criativos 
convidados “contam histórias de personagens originais esco-
lhidas para viver no Porto”. A cortiça esteve representada pela 
Amorim Revestimentos, associada da APCOR. 
A arquitecto Nuno Ribeiro criou um apartamento para um 
casal de japoneses onde usou a cortiça num deck, o que lhe 
deu um aspecto oriental. Já Nuska Flemming, que desenvol-
veu um espaço de lazer com linhas orientais, considera que a 
marca Wicanders “é um símbolo de requinte e qualidade, re-
presentando um material sofisticado e resistente” e destaca “o 
visual de madeira da linha Authentica” que, segundo a própria, 
“tem a capacidade de recriar um espaço de arquitectura, em 
perfeita sintonia com a envolvente histórica dos tectos e das 
janelas do edifício”.

In, http://www.construir.pt/2016/11/15/amorim-apresenta-valencias-da-marca-wicanders-no-
sleep-in-porto/ , 15 de Novembro de 2016

In http://www.nrttv.com/en/Details.aspx?Jimare=9474

Tem oito metros de altura e 27 mil ro-
lhas recicladas, a Árvore de Natal que 
o Cincork (Centro de Formação Profis-
sional da Indústria da Cortiça) e a jun-
ta de Freguesia de Santa Maria de La-
mas colocaram na Rua da Ribeirinha 
(entre o Intermaché e o Minipreço), 
ficando em exposição durante o pe-
ríodo natalício. Esta é a maior árvore 
de Natal do mundo construída com 
rolhas de cortiça.  
Tratou-se de um projecto desenvol-
vido pelos formandos do Cincork e 
tem como objectivo promover a re-
ciclagem de rolhas de cortiça e a sua 
importância como material natural e 
ecológico. 

In, http://www.noticiasdeaveiro.pt/noticias/show.aspx?idcont=41810&title=bairrada-embalagem-com-chocolate-de-
espumanente-vence-importante-premio-de-desi&idioma=pt , 06 de Novembro de2016

A Cacaodivine, uma empresa de Coimbra produtora de chocolates artesanais de vinho, 
viu a caixa do seu chocolate de espumante ´Baga Bairrada´ ser galardoada com o prémio 
de design do concurso internacional ‘Red Dot Awards’ (2016). O chocolate de espumante, 
produzido em resposta a um desafio da Comissão Vitivinícola da Bairrada, é apresentado 
em embalagem de cortiça, que remete para a parte superior de uma rolha de espumante.
O ´Red Dot Design Award´ é o prémio máximo para a sua categoria, naquele que é consi-
derado por muitos como o evento de referência no mundo do design. 

In, Terras da Feira, 19 de Dezembro de 2016

In, Jornal de Negócios, 13 de Dezembro 
de 2016

Recortes de Imprensa
A nova solução para relvados naturais 
da Corticeira Amorim, instalada em 
quatro recintos do Euro 2016 e em 
campos do Real de Madrid e do Arse-
nal, também vai ser aplicada em dois 
estádios do Mundial do Qatar. Desen-
volvida pela Amorim Isolamentos, em 
parceria com a Natural Grass, a tecnolo-
gia AirFibr incorpora cortiça, relva natu-
ral e microfibras sintéticas, “resultando 
num relvado mais resistente” que “reduz 
o impacto da queda dos jogadores em 
cerca de 40 por cento”.
Face a sistemas de relvados mais tradi-
cionais, a tecnologia AirFibr “tem como 
principais vantagens a preservação da 
relva e a elevada durabilidade, mesmo 
nos períodos sujeitos a grandes índices 
de pluviosidade”. 
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O colunista do Expresso Sandro Mendon-
ça escreveu as seguintes palavras: “Claro 
que o mar não é tudo. Há outros sectores 
da economia real que o demonstram. Um 
estudo baseado em “big data” descobriu 
que a palavra cortiça (“cork”) é que mais 
distingue Portugal na economia global: 
vale realmente a pena ver a imagem aqui. 
Agora atenção: não se pense que isto é fru-
to da simples sorte das condições naturais 
ou de passivas vantagens comparativas. 
Não. É uma diferenciação construída e 
fruto de investimento sustentado durante 
décadas. Um magnífico livro da associação 
sectorial APCOR (gratuitamente disponível) 
demonstra este ensinamento-base muito 
bem e era útil que o resto da economia 
portuguesa absorvesse a lição. Este é um 
dos poucos casos realmente profissionais, 
sustentados e consistentes daquilo que 
designaria de “diplomacia industrial”. Houve 
aqui uma estratégia duradoura de qualida-
de de produto e de comunicação global.” 

In, http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_
economia/blogue_econ_sandro_mendonca/2016-
12-29-O-resto-e-mar 

In, Correio da Manhã, 09 de Dezembro de 2016 

Uma empresa de Santarém criou uma urna para 
cinzas humanas em cortiça, que já lhe valeu um 
prémio de inovação numa feira internacional 
em Espanha. A urna recebeu o nome de ‘cork 
soul’ (alma de cortiça) e é 100 por cento eco-
lógica. Clara Lopes e Miguel Simões levaram a 
urna à Funergal, feira internacional de produtos 
fúnebres realizada em Ourense. “Fizemos mui-
tos contactos e recebemos algumas propostas 
de negócio de países como a Alemanha, o Chile 
ou a Colômbia”, explica Clara Lopes. Em Portu-
gal, a ‘cork soul’ já está a ser comercializada em 
várias agências funerárias, com preços que ron-
dam os 170/180 euros. “O design torna-a quase 
decorativa, diferente das urnas tradicionais em 
cerâmica ou metal”, refere Miguel Simões. 

A empresa portuguesa Iki Mobile vai lançar o pri-
meiro telemóvel do mundo feito em cortiça. Cha-
ma-se KF5 Bless Cork Edition e é uma aposta num 
produto natural e com a etiqueta “Made in Portu-
gal”, depois de há um ano a marca portuguesa ter 
lançado os seus primeiros telemóveis. Agora, com 
um capital de experiência acumulado, lança uma 
nova gama de aparelhos, que inclui um modelo 
cuja parte exterior é feita de cortiça, e que lá dentro 
tem 3GB de memória RAM, uma câmara de 8 ou de 
12 megapixéis e um processador de oito núcleos.
O KF5 Bless Cork Edition tem data prevista de che-
gada ao mercado em Fevereiro de 2017.

In, http://www.maissuperior.com/2016/12/26/um-telemovel-feito-cortica/

In, http://www.ambientemagazine.com/sobreiro-mais-velho-do-mundo-e-figura-central-em-novo-parque/

O sobreiro mais velho do mundo, localizado em Águas de Moura, no concelho de Palmela, 
vai ser atração turística como figura central de um novo parque que a Câmara Municipal de 
Palmela está a construir no local.
Com uma idade estimada em 233 e mais 16 metros de altura, o sobreiro, conhecido como “ca-
samenteiro” ou “assobiador” é dado como o mais antigo e produtivo do mundo. Descortiçado 
mais de 20 vezes desde 1820, a extração realizada em 1991 obteve 1200 quilos de cortiça, o 
suficiente para o fabrico de mais de cem mil rolhas.
A autarquia tem a decorrer uma empreitada de remodelação da zona envolvente à árvore, que 
vai transformar o local num novo espaço de lazer e visitação. A obra, adjudicada para 16.500 
euros, inclui a colocação de uma plataforma em madeira para contemplação, placas interpre-
tativas e sinalética, pilares adaptados ao local para evitar o estacionamento abusivo e, junto do 
espaço de jogo e recreio contíguo, uma zona de ginásio ao ar livre.
A Câmara Municipal de Palmela diz que a construção do novo parque “pretende proteger, valo-
rizar e dar visibilidade a este importante espécime, criando, em simultâneo, melhores condições 
para a sua contemplação e fruição”.
Este sobreiro é uma das Árvores Monumentais de Portugal e, portanto, classificada como de 
interesse público pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 
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600 Anos – 
Um sobreiro 
monumental, 
entre outros…

Há cerca de um ano o nosso texto incidiu sobre 
o sobreiro, o Quercus Suber, tentando evidenciar 
alguma da sua monumentalidade enquanto re-
ferência integrante da História política, econó-
mica e social de Portugal. No presente texto 
vamos dar a conhecer algumas imagens de 
um sobreiro que já existia muito antes do apa-
recimento da indústria transformadora de cor-
tiça no mundo e em Portugal e, muito antes, 
da própria Revolução Industrial. Situado no 
concelho de Ponte de Sor, não muito longe da 
estrada nacional N.º2, este exemplar, segundo 
o seu proprietário, terá cerca de 600 anos. Seis 
séculos de História e histórias, sendo conside-
rada uma árvore de interesse público. A exis-
tência de tal exemplar fez-nos suscitar alguma 
curiosidade internauta. Nesse sentido, e após 
uma pesquisa pela internet, usando o Google 

verificamos rapidamente a existência infor-
mação acerca de outros exemplares também 
centenários, tais como o sobreiro de S. Geral-
do, Freguesia de Veiros, em Estarreja (conside-
rada árvore de interesse público e com cerca 
de 500 anos); outro na Herdade de Vale da 
Balça, Freguesia de Canha, no Montijo; um ou-
tro exemplar no concelho de Mora (aqui com 
pouca informação); os sobreiros do Jardim 
do Rouxinol, em Rio de Mouro, concelho de 
Sintra; ou ainda o sobreiro junto à Barragem 
de Morgavél, em Sines. Mais importante que 
esta divulgação, será certamente o garantir da 
continuidade destes tremendos exemplares 
que, além de demonstrarem a sua rara beleza, 
evidenciam a sua natureza e persistência ao 
longo dos séculos.

Websites:

http://www.igogo.pt/sobreiro-centenario/
https://www.geocaching.com/geocache/
GC471AD_o-sobreiro-mora?guid=d4882869-5c72-
4417-bcb2-315322a3a50e
https://www.geocaching.com/
geocache/GC5XJR9_sobreiro-centenario-
canha?guid=eb61af3d-5231-46ee-a84f-
ff52e9bc3b46
http://www.mun-montijo.pt/pages/973
http://www.sintraromantica.net/pt/visitar/arvores-
classificadas/freguesia-de-rio-de-mouro/jardim-
do-rouxinol

Nuno Silva 
nunohistoria@gmail.com

http://nunohistoria.wix.com/cortica#!autor
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O sobreiro foi elevado a Árvore Nacional de Por-
tugal, em 2011, numa resolução da Assembleia 
da República aprovada por unanimidade. Argu-
mentos como a importância económica, social e 
cultural estiveram na base desta resolução.  
No ano seguinte, a celebração do 1º Aniversário 
fez-se com a plantação de um sobreiro nos jar-
dins da Assembleia da República, pelas mãos de 
José Luís Peixoto – escritor e natural de Galveias, 
Ponte de Sor, Alentejo - que apadrinhou esta 
árvore.

Elevação do sobreiro 
a símbolo nacional fez 5 anos

Na altura, José Luís Peixoto referiu que: “esta ac-
ção não é mais do que o reconhecimento da 
importância desta espécie para o nosso país, a 
nível ambiental, social e económico. A preser-
vação desta espécie deve ser uma atitude de 
todos. O sobreiro é uma árvore com caracterís-
ticas fenomenais e, por isso, devemos trata-lo 
com todo o carinho.”
Para celebrar o 3º Aniversário, a APCOR, em par-
ceria com a Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, plantou três sobreiros na rotunda de 

No mapa mundo do “International Number 
Ones: because every country is the best at so-
mething” (Os números um internacionais: por-
que todos os países são os melhores em algu-
ma coisa), a cortiça surge como o melhor de 
Portugal. 
Este estudo, divulgado no The Independent, é da 
autoria do prestigiado jornalista Davi, antigo jor-
nalista de dados do “The Guardian” e da “Wired” 
McCandless, que compilou uma série de infor-
mação de fontes como a CIA, a “Bloomberg” ou 
o “The New York Times” e construiu um mapa-
-múndi com os destaques na maior qualidade 
de diversos países. Estes dados são divulgados 
no sítio Information is Beautiful do infográfico 
David McCandless. 
Após consultar as várias fontes de informação, 
David McCandless concluiu que a nossa melhor 
característica este ano foi a cortiça. 
A vizinha Espanha,  por exemplo, é a melhor 
a respeitar a comunidade LGBT, o movimento 
que luta pela igualdade sexual e de género, 
de acordo com a investigação. Já a Singapura 
tem as pessoas mais saudáveis e, em África, o 
Botswana destaca-se pelos diamantes e a ilha 
de Madagáscar pela baunilha. 
Mas nem tudo é positivo neste mapa. Segun-
do o mesmo estudo há países que podem ser 
os melhores, mas a fazer o pior. A Angola, por 
exemplo, destaca-se pela mortalidade infantil e 

Cortiça eleita como
o melhor de Portugal

os Estados Unidos da América foram os maiores 
emissores de spam por email, as Honduras tive-
ram muitos assassinatos e Turquia ‘pontuou’ na 
censura na rede social Twitter. 

acesso à Zona Industrial do Casalinho, em Lou-
rosa. As árvores foram plantadas por Frederico 
Martins – fotógrafo conceituado e natural do 
Concelho de Santa Maria da Feira - que apadri-
nhou a iniciativa.
Frederico Martins considerou que “esta acção é 
o reconhecimento da importância desta espé-
cie para o Portugal, a vários níveis. O sobreiro é 
uma árvore com características extraordinárias 
e, por isso, devemos tratá-lo com todo o respei-
to e dedicação.”
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A APCOR assinou um protocolo de coopera-
ção com a Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira, no passado dia 19 de Dezembro, segundo 
o qual o município vai apoiar o ‘Projeto Inter-
Cork III – Campanha Internacional da Cortiça’.
Com a promoção, valorização e defesa da filei-
ra da cortiça portuguesa junto dos mercados 
internacionais como linhas gerais, o InterCork 
III vai passar a enquadrar, também, a realidade 
sóciocultural do munícipio de Santa Maria da 
Feira, promovendo o concelho economicamen-
te tanto nas visitas aos países que integram a 
campanha promocional, como na divulgação 
de actividades promovidas pelo mesmo.
“O êxito alcançado pelas campanhas de co-
municação internacional desenvolvidas pela 
APCOR gera, sem dúvida, um elevado valor na 
projecção do concelho, na dinamização da ac-
tividade empresarial e na criação de emprego. 
Este protocolo reforça os benefícios alcançados 
pelos agentes económicos resultado dessas 
mesmas campanhas”, sublinha João Rui Ferreira, 
presidente da APCOR.
“O sector da cortiça é um dos principais ex-libris 
de Santa Maria da Feira e de Portugal. É um dos 
principais vectores da nossa economia em ter-
mos de exportações e empregabilidade. Como 
presidente da Câmara de Santa Maria da Feira 

Cortiça em livros

sinto-me orgulhoso por ter no concelho empre-
sas de cortiça que são responsáveis por um alto 
índice de empregabilidade. Este protocolo com 
a APCOR é o reconhecimento municipal deste 
decisivo sector de actividade para a economia 
local, regional e nacional”, sublinha o presidente 

O Abecedário da Cortiça é o novo livro de Luís 
Gil, com ilustrações da Inês Silva, e dedicado a 
crianças dos 7 aos 10 anos. O livro foi apresen-
tado na FNAC e esteve a cargo da presidente da 
Sociedade Portuguesa de Materiais, Paula Vilari-
nho, e de Guilherme Mascarenhas, de 10 anos, 
que proporcionou um momento musical. A 
ideia do livro é explicar de forma simples alguns 
dos elementos que estão relacionados com a fi-
leira da cortiça. Cada letra representa um tema, 
dando assim uma ideia global de todo o mundo 
da cortiça. São também incluídos exercícios que 
estimulam a aprendizagem, pretendendo-se, 
assim, que o livro seja de fácil apreensão para 
os jovens.
Dicionário Ilustrado da Cortiça é mais um livro de 
Ignacio García Pereda, com a edição da Euro-
natura – editora que já publicou diversos livros 

Câmara da Feira apoia a 
APCOR no InterCork

sobre o sector da cortiça. Com esta obra preten-
de-se registar alguns dos termos mais utilizados 
na fileira da cortiça com uma breve descrição 
e uma ilustração através de fotografias ou de-
senhos. O livro está disponível na biblioteca da 
APCOR, para consulta.

da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa. 
O protocolo foi assinado pelo presidente da 
Câmara Municipal, Emídio Ferreira dos Santos 
Sousa, e pelos presidente e vice-presidente da 
APCOR, João Rui Ferreira e Jorge Pinto de Sá, 
respectivamente. 

Emídio Sousa e João Rui Ferreira assinam protocolo
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ASSOCIADOS

“A satisfação dos clientes é a nossa 
principal preocupação”

A Premier Quality Assurance, Lda. é uma em-
presa que nasceu em 1999 para dar resposta a 
um desafio da reconhecida marca americana 
G3 (Gallo). Dedica-se à prestação de serviços 
na área do controlo de rolhas de cortiça, rea-
lizando ensaios de cromatografia e sensoriais, 
com forte incidência para o TCA (2,4,6-Triclo-
roanisol) e, ainda, na matéria-prima. 
Manuel Marques, o seu fundador e gerente, 
já trabalhava no sector na área comercial e, 
durante anos, foi adquirindo experiência e 
conhecimento fundamentais para se lançar 
no negócio próprio. “Esta empresa nasceu da 
necessidade que este importador de rolhas 
sentiu, na medida em que estava a ter alguns 
problemas visuais e sensoriais com os produ-
tos que recebia no mercado”, explica Manuel 
Marques. E continua: “durante cinco anos ti-
vemos um contrato de exclusividade com o 
G3 e o objectivo foi ajuda-los a solucionar os 
problemas que estavam a afectar as rolhas 
que adquiriam.” Findo este tempo tiveram 
a oportunidade de alargar a sua carteira de 
clientes, que nos dias de hoje são mais de 

Manuel Marques, gerente da Premier Quality Assurance, Lda.

a fiscal ou laboral, acima de tudo reconheço 
o papel da APCOR como representante na-
cional e internacional do sector, assumindo 
a voz de todas as empresas”, afirma.
E continua: “principalmente a nível interna-
cional o trabalho de comunicação e marke-
ting que a APCOR tem desenvolvido tem-se 
demonstrado fundamental para informar 
os nossos clientes sobre as características e 
vantagens da cortiça.” Manuel Marques refe-
re que para completar o trabalho desenvol-
vido “é necessário que as caves coloquem a 
identificação do vedante no rótulo da gar-
rafa.” “Estamos a caminhar para um mundo 
mais verde, mais ecológico, e a cortiça, ao 
contrário dos seus concorrentes – plástico 
e alumínio – encaixa perfeitamente neste 
paradigma”, afirma. 
Para além da parte ambiental, o geren-
te considera que é necessário continuar a 
olhar para a qualidade e todas as iniciativas 
que forem desenvolvidas neste sentido se-
rão bem-vindas. “Fazemos hoje muito me-
lhor do que fazíamos há um tempo atrás, 
mas infelizmente ainda surgem algumas ex-
cepções que comprometem todo o sector 
e, por isso, temos de continuar a trabalhar 
para assegurar a qualidade”, alerta Manuel 
Marques. “A aposta nas mais recentes tecno-
logias de detecção individual são um exem-
plo”, refere. E conclui: “este sector tem tudo 
para ter um futuro promissor, temos é de 
continuar a ouvir os clientes e a assegurar 
que eles ficam satisfeitos.”

Manuel Marques, gerente, Ricardo Marques, assistente de qualidade, e Marília Vaz, directora de qualidade

200 em todo o mundo – EUA, França, Espa-
nha, Alemanha, Itália, Chile e Austrália.
Situada na Zona Industrial de Rio Meão, a 
sua casa desde sempre, iniciou a actividade 
com quatro colaboradores, mas foi crescen-
do até que hoje são nove os funcionários 
que compõem a empresa. Em 2001, e com 
o objectivo de continuamente responder às 
necessidades dos clientes, a Premier Quality 
Assurance, Lda. avançou para a certificação 
do sistema de gestão de qualidade com a 
norma ISO: 9001, 2008.
O gestor refere que “acima de tudo temos 
de ter o cliente satisfeito. Não basta vender 
as rolhas. O serviço pós-venda, a contínua 
boa relação, a confiança, é fundamental 
para qualquer empresa.”

APCOR é a voz do sector

Manuel Marques é da opinião que todas as 
empresas de cortiça deveriam ser associa-
das da APCOR. “Para além da ajuda que a as-
sociação pode dar em áreas diversas, como 

Empresa oferece serviços de controle de qualidade
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Porto
UP promove Gala Inovação
A 2ª Gala da Inovação da Universidade do Por-
to contou com a presença do director geral da 
APCOR, Joaquim Lima, e decorreu no dia 30 de 
Novembro, no Mosteiro de São Bento da Vitória, 
no Porto. 
O evento reuniu mais de 300 convidados e galar-
doou algumas das iniciativas promovidas dentro 
da universidade e que se destacaram em áreas 
como inovação e criatividade. É uma iniciativa anu-
al, que tem como objetivo criar um ambiente de 
networking, capaz de reforçar as ligações e siner-
gias entre a universidade e o mundo empresarial.

Floresta em Livro
“A Floresta em Portugal” é o título do livro de Vitor 
Louro, lançado a 13 de Outubro, na Casa de Allen, 
no Porto. O livro foi apresentado por Luís Braga da 
Cruz e Américo Mendes e contou com a presença 
de Joaquim Lima, director geral da APCOR. 

Reflexão sobre o futuro da floresta
No dia 14 de Dezembro, decorreu na Biblioteca Al-
meida Garrett, no Porto, a conferência “Visões para 
uma Floresta de Futuro?”, uma organização da Cel-
pa – Associação da Indústria Papeleira. Temas como 
“Uma ideia para a floresta”, “Uma floresta de futuro” 
estiveram presentes no debate. Um resumo pode 
ser visualizado no seguinte endereço http://www.
celpa.pt/conferencia-visoes-floresta-futuro-floresta-
-ideias-floresta/ . A APCOR esteve representada pelo 
director geral, Joaquim Lima. 

Coimbra
Associação da Cerâmica completa 20 anos
A Associação Portuguesa da Indústria de Cerâ-
mica (Apicer) promoveu, no dia 18 de Novem-
bro, em Coimbra, a conferência “Ceramics Por-
tugal does it better”. O evento assinalou os 20 
anos da associação e a APCOR juntou-se a este 

momento, com a presença do director geral, 
Joaquim Lima. Neste dia, foi, ainda, lançado um 
livro sobre a “Cerâmica Portuguesa – Tradição 
e Inovação” e que pode ser consultado em ht-
tps://issuu.com/apicer-ceramicsportugal/docs/
apicer_ceramica_portuguesa_inovacao.

Lisboa
Ministro apresenta pacote sobre reforma da 
floresta
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, este-
ve presente no Conselho Florestal Nacional que 
decorreu no dia 16 de novembro, no Salão Poli-
valente do Ministério da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, em Lisboa. Esta reunião 
foi presidida pelo ministro da Agricultura, Flores-
tas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas San-
tos, e contou com a seguinte ordem de trabalhos: 
pacote legislativo aprovado em Conselho de Mi-
nistros da Reforma da Floresta.

Nacional
Cortiça nos media
O presidente da APCOR marcou presença num 
conjunto de meios de comunicação no último 
trimestre. O Cork Experience Tour teve voz no 
Porto Canal, no programa Olá Maria. O director 
geral da APCOR, Joaquim Lima, esteve no dia 28 
de Outubro, a falar das visitas que a APCOR pode 
proporcionar aos turistas. Já no dia 14 de Novem-
bro, o programa Portugal em Directo, da Antena 
1, dedicou uma peça de cerca de 15 minutos ao 
sector da cortiça. O presidente da APCOR, João 
Rui Ferreira, foi falar do investimento do sector e 
das metas para as exportações nacionais. Quatro 
dias depois, no dia 18 de Novembro, o presidente 
da APCOR, esteve no programa Página 2 da RTP, 
para uma entrevista com João Fernando Ramos. 
Com uma duração de mais de seis minutos, o diri-
gente associativo falou dos desafios para o sector 
e das perspectivas de crescimento em valor. 

Santa Maria da Feira
Mais responsabilidade e igualdade nas 
empresas
O director geral da APCOR, Joaquim Lima, esteve 
presente numa mesa redonda sob o tema “+ Res-
ponsabilidade, + Igualdade, + Negócios” e que 
decorreu no dia 21 de Outubro, no Europarque. 
Este evento fez parte da 4.ª Edição do “Envolve-
-te no Desafio!”, promovido pelo Projeto Direitos 
& Desafios (Contrato Local de Desenvolvimento 
Social 3G promovido pelo Município de Santa 
Maria da Feira). O objetivo foi demonstrar a im-
prescindibilidade das boas práticas de responsa-
bilidade social e de igualdade de género imple-
mentadas pelas empresas e organizações do 3.º 
sector, directamente relacionadas com o aumen-
to do lucro, o índice de felicidade de trabalha-
dores/as e líderes empresariais e outros efeitos 
positivos gerados.

Curia
Vinho com promoção internacional
A APCOR, representada por alguns elementos da 
equipa, incluindo o presidente, João Rui Ferrei-
ra, deslocou-se à Curia para participar no Fórum 
Anual dos Vinhos de Portugal, organizado pela 
ViniPortugal. O mesmo decorreu no dia 23 de 
Novembro e o programa deste ano abordou a 
actualização da estratégia para a marca Vinhos 
de Portugal / Wines of Portugal para o período 
2018/2020. Esta apresentação esteve a cargo 
da Wine Intelligence que descreveu os quatro 
grandes mercados regionais e abordou aspectos 
diversos, como novas tendências de crescimen-
to do consumo, canais com maior potencial de 
crescimento, novas formas de venda, e-commer-
ce, etc. 
Foi, ainda, apresentado o plano global de marke-
ting e promoção 2017 resultante da coordena-
ção da ViniPortugal com as CVRs. 

A APCOR esteve em…
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