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APCOR
inaugura Cork Welcome Center
| p. 2, 3 e 4

Turismo industrial já recebeu
1500 pessoas

InterCork
encerrou em Julho

Melhores vinhos do mundo
são vedados com cortiça

A APCOR, desde 2016, promove o Cork
Experience Tour. Uma iniciativa que visa
levar turistas às empresas do sector da
cortiça. Turistas, guias e empresários são
unânimes em afirmar as vantagens desta
actividade.

A campanha de promoção internacional
da cortiça, o InterCork, encerrou em
Julho. Nos últimos meses foram várias
as iniciativas que continuam a levar a
cortiça a vários mercados. A visita do
melhor sommelier do mundo ao sector
foi uma das actividades.

Os estudos sobre os vinhos vedados
com cortiça e sobre a percepção que os
consumidores têm de um vinho vedado com
este material continuam a decorrer. Os últimos
dados revelam que 88 por cento dos melhores
vinhos escolheram a cortiça.

| p. 5

| p. 6, 7 e 8

| p. 9
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EDITORIAL

EDITORIAL

Cork Welcome Center –
Espaço de informação sectorial
C

om a inauguração do Cork Welcome Center (CWC), a APCOR vê concretizado um
objectivo de longa data, a criação de um centro de informação e visitação sobre a fileira da
cortiça. Com o CWC pretendemos contribuir para a geração de conhecimento do sobreiro,
da cortiça e das suas aplicações, bem como para a sua valorização económica, ambiental,
social e cultural. Reforça-se, ainda, a associação que se faz destes elementos a uma marca
do nosso país.

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Pro Wine
China

13 a 15 de
Novembro 2018

China

www.prowinechina.com/

Vinitech

20 a 22 de
França
Novembro de 2018

Unified
29 a 31 de Janeiro
EUA
Wine& Grape
de 2019
Symposium

www.vinitech.fr

www.unifiedsymposium.org/

Vinisud

11 a 13 de
França
Fevereiro de 2019

www.vinisud.com

BuonVivere

01 a 03 de Março
de 2019

Itália

www.buonvivere.info/

VinExpo
New York

04 a 05 de Março
de 2019

EUA

www.vinexponewyork.com/

Prowein

17 a 19 de Março
de 2019

Alemanha

www.prowein.com/

Feiras de materiais de construção e decoração
Feira

Data

Local

Web-site

Construtec

13 a 16 de
Novembro de
2018

Espanha

www.ifema.es/construtec_01/

Construct

29 a 30 de
Novembro de
2018

Canadá

www.constructcanada.com

Surfaces

22 a 25 de Janeiro
EUA
de 2019

https://www.intlsurfaceevent.
com

The Big 5
Saudi

10 a 13 de Março
de 2019

Emirados
Árabes

www.thebig5saudi.com/

Domotex Asia

26 a 28 de Março
de 2019

China

www.domotexasiachinafloor.
com/

Outros Eventos
Feira

Data

Local

Web-site

Jantar Natal
APCOR

14 de Dezembro
de 2018

Portugal

www.apcor.pt

O sobreiro e o ecossistema montado, a cortiça e as suas propriedades, a capacidade
industrial, e a inovação e diversidade de produtos, são alguns dos conteúdos partilhados
neste novo espaço. A exposição de produtos em cortiça e de diversos filmes permite, ainda,
a descoberta única pelo mundo da cortiça a todos aqueles que nos visitem.
Estudantes de todos os níveis de ensino, turistas nacionais e estrangeiros, profissionais e
técnicos de diversas áreas como, por exemplo, jornalistas, líderes de opinião, arquitectos,
designers, são alguns dos públicos que consideramos prioritários do CWC, que passa a
funcionar em permanência para visitas de pessoas individuais ou de grupos.
O Cork Welcome Center cumpre, ainda, outra função primordial. Enquanto mostra do sector,
o CWC passa a ser o espaço de cada empresa associada APCOR, estando vocacionado para
receber os associados e os seus trabalhadores na realização de reuniões ou outros eventos.
Pretendemos que o CWC seja uma extensão das instalações das empresas associadas, na
sua actividade regular junto dos seus clientes e fornecedores, dando a conhecer a inovação
industrial, a diversidade de aplicações de cortiça, bem como a importância associada ao
montado enquanto solução de valor ambiental no sul da Europa e norte de África.
O Cork Welcome Center juntamente com o Cork Experience Tour, iniciativa criada em 2016,
concretizam uma etapa importante na abordagem iniciada há décadas – a abertura do
sector ao mundo. Lembrando este feito, a Direcção decidiu homenagear o empresário e
antigo dirigente da APCOR, o Senhor Américo Amorim, atribuindo o seu nome a uma das
salas do CWC. Decisão tomada com a convicção de ser um pequeno passo face ao legado
que o Senhor Américo Amorim nos deixou, catapultando o sector da cortiça para o lugar
cimeiro que hoje ocupa, e que simboliza também uma geração de empresários.

João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR
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Cork Welcome Center
abriu as portas
Manuel Caldeira Cabral

João Rui Ferreira

Presidente da APCOR fez visita guiada aos convidados

A APCOR inaugurou o Cork Welcome Center,

um espaço que tem como objectivo ser um
centro de informação sobre a cortiça e que está
aberto para acolher os visitantes que procuram
saber mais sobre esta matéria-prima.
A sessão decorreu no dia 26 de Setembro e
contou com a presença do anterior ministro
da Economia, Manuel Caldeira Cabral, cerca
de 100 associados e representantes de várias entidades.
João Rui Ferreira, presidente da APCOR, referiu
que “o Cork Welcome Center é um sinal dos
tempos. A fileira da cortiça há muito abriu as
suas portas ao mundo, quer de Portugal para
o exterior através das empresas e dos seus

Mural associativo das 280 empresas

Luísa Amorim

produtos, quer nas visitas de milhares de pessoas que desejam conhecer o sector. Visitas
que ocorrem, quer no montado, ecossistema
único e distintivo no contexto internacional e
uma referência no turismo de natureza; quer,
mais recentemente, na crescente procura
deste sector naquilo que se designa por turismo industrial e que no último ano recebeu
aproximadamente 3.000 visitantes.”
Um dos espaços do Cork Welcome Center foi
chamado de Sala Américo Amorim, homenageando-se, assim, o empresário e figura ilustre ligada ao sector da cortiça, e que deixou
um longo e forte legado na vida associativa
(ver caixa pág. 4). “A direção da APCOR decidiu

homenagear Américo Amorim como ex-presidente da associação que presidiu durante
quatro mandatos, em diferentes períodos da
evolução da APCOR, desde a década de 70,
marcada por um período de enorme incerteza,
até aos anos de expansão do sector, no decorrer da década de 90. O seu percurso associativo fica, assim, marcado por ter liderado alguns
dos principais acontecimentos da associação”,
referiu João Rui Ferreira. Lembrou, ainda, que
o “empresário marcou de forma incontornável
o sector da cortiça em Portugal e no Mundo
e deixou um legado único, ousando ir sempre
mais além, catapultando o sector da cortiça
para o lugar cimeiro que hoje ocupa.” (cont.)

Painel com a cronologia da vida da APCOR
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Três espaços para
dar a conhecer o sector
O Cork Welcome Center é uma montra do sector, dando a conhecer o sobreiro, a cortiça e suas
propriedades, bem como evidencia as múltiplas
aplicações da cortiça e a inovação sectorial.
O centro de informação da cortiça passa a ser,
igualmente, o espaço de cada associado e que
está disponível para receber todos aqueles que
o queiram visitar com os clientes, fornecedores,
colaboradores, bem como realizar reuniões ou
outros eventos.
O Cork Welcome Center está dividido em três
grandes áreas: a Recepção - local de acolhimento e onde se pretende desenvolver uma exposição temporária com produtos, bem como dar
a conhecer as publicações da APCOR e recolher
informação das últimas novidades; a Sala Américo Amorim - espaço de exposição permanente
sobre o sector; e o Foyer (área institucional) - é
uma área com a cronologia da história da APCOR
e com um mural associativo onde todas as empresas associadas têm um lugar reservado.
No que toca à exposição permanente, o visitante
será levado a fazer uma viagem do produto final
até à sua origem. Deste modo, a visita começa
pela área dos produtos, onde é mostrada a diversidade de aplicações de cortiça; passando depois
pela indústria – de modo a mostrar ao visitante as
etapas do processo produtivo das diversas aplicações; partindo para a matéria-prima que serve
de base aos produtos: a cortiça, referindo as suas
excepcionais características e podendo observar
e tocar no material; terminando no montado,
como a origem de todo o processo.

O

Presidente
com mais
mandatos
na APCOR

Américo Amorim foi presidente da AP-

Turistas
dinamarqueses
estrearam
o espaço

Cork Welcome Center nasceu, também, na sequência de um outro projecto iniciado pela APCOR em 2016, o Cork Experience Tour (ver página 5). O turismo industrial traz cada vez mais curiosos
ao sector que querem ver como se faz uma rolha de cortiça. Nesta perspectiva, a APCOR apostou
neste centro de informação como forma de dar uma visão geral ao visitante que, depois, poderá ver
uma fábrica em laboração. O primeiro grupo que visitou o Cork Welcome Center exatamente no dia
26 de Setembro, depois da inauguração, veio da Dinamarca. Os 14 turistas ficaram surpreendidos
com as diversas aplicações da cortiça e mostraram-se “muito interessados e agradados com o que
aprenderam sobre a cortiça”. O Cork Welcome Center continuou a receber visitas de turistas e associados nos dias seguintes.

COR durante quatro mandatos (19741976; 1979-1981; 1992-1994; 1995-1997)
em representação da Corticeira Amorim,
Lda. Nome incontornável da indústria
corticeira mundial e da vida empresarial
portuguesa. Foi o único presidente da associação a exercer quatro mandatos em
diferentes períodos, desde a conturbada
década de 70, até aos anos de expansão
e internacionalização do sector na década
de 90 do século XX. Liderou alguns dos
principais acontecimentos que marcam
a história da associação, contribuiu para a
crescente sustentação da transformação e
valorização dos produtos no plano da exportação. Com o lema “Tornar Portugal no
centro corticeiro mundial”, definiu o plano
estratégico que coloca o país como líder
mundial do sector.
Em 1976 criou a Comissão de Publicidade,
iniciativa inédita e visionária. Várias delegações estrangeiras, sobretudo alemãs e
francesas, vieram a Portugal conhecer o
sector durante os seus mandatos. Um passo importante da APCOR para promover a
cortiça portuguesa e mostrá-la ao mundo.
Foi a figura de proa do Grupo Amorim
fundado em 1870 com subsidiárias em todos os continentes, com exportações para
mais de 100 países.

CET
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Cork Experience Tour
recebeu 1500 turistas
A

APCOR lançou, em 2016, o Cork Experience
Tour (CET), uma iniciativa que pretende atrair
uma fatia muito significativa dos turistas internacionais que visitam Portugal. O programa da visita consiste numa passagem pelo universo industrial do sector da cortiça e, agora, também pelo
novo espaço da APCOR, o Cork Welcome Center.
Desde o lançamento até ao presente, a APCOR
já recebeu cerca de 1500 visitas, numa média de
500 visitas/ano (gráfico1), tendo já agendadas
um conjunto de visitas até ao final de 2019.
No que toca ao perfil dos turistas, a maioria é
sénior, mas há também alguns estudantes provenientes de áreas como a agricultura, o vinho,
entre outras. Os turistas são provenientes, essencialmente, de França, Alemanha e EUA, mas a APCOR também já recebeu visitas de países como
Israel, Bélgica, Brasil, entre outros (gráfico 2).
Paulo Almeida, guia turístico que acompanha
algumas destas visitas, refere que “os grupos
alemães ficam sempre surpreendidos com todo
o processo existente no sector, desde a recolha
da cortiça até ao produto final, a rolha, e, também, com todos os outros usos que se dão à
cortiça actualmente”. Para o guia estas visitas
permitem aos turistas ficar com “uma ideia muito positiva”. E continua: “principalmente quando
visitam fábricas com tecnologia mais sofisticada
e que lhes prove que as rolhas são produzidas
com qualidade’”.
Outro dos guias, Sérgio Gonçalves, também
concorda com esta visão. “Eu acompanho, essencialmente, visitas provenientes da Alemanha,
Áustria, e esta indústria é desconhecida para eles.
É muito importante eles poderem ver as fábri-

cas e como se faz o produto para desmistificar
alguns questões que eles têm sobre a cortiça.
O feed-back tem sido muito positivo”, referiu. E
continuou: “é uma iniciativa muito feliz e deveria
ser mais promovida. Não devemos ter medo de
mostrar o que temos. Os visitantes mudam de
opinião sobre a cortiça e, por isso, é fundamental
que se continue com este trabalho”.
Para José Carlos Faria, da empresa António Almeida Cortiças S.A., a adesão a esta iniciativa
faz parte da “evolução contínua do mundo de
negócios” e considera que “a empresa tem de ter
uma ‘política de portas abertas’ para divulgar os
seus produtos e processos, nomeadamente, dar
a conhecer o trabalho e controlo que a matéria-prima cortiça exige”. Lembra, ainda, que é necessário eliminar “a ideia de que na indústria de cortiça ainda existe um processo artesanal”. Quanto
a balanço das visitas recebidas, o responsável da
empresa refere como “extremamente positivo”.

Gráfico 1 | Nº Visitas por ano

Gráfico 2 | Visitas por país
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450

“A generalidade dos visitantes não é da área dos
vinhos, mas mostraram-se interessados, atentos
e participativos. Seguramente, que saíram com
conhecimentos mais alargados da cortiça e, de
certeza, como consumidores de vinho, no acto
da compra, terão uma atitude distinta depois
desta visita”, afirmou José Carlos Faria.
“O CET surgiu no seguimento dos inúmeros pedidos de visitas junto da APCOR e, até agora, o
balanço é bastante positivo, pelo que esperamos
que, com a criação do Cork Welcome Center, possamos receber muitos mais visitantes” afirma João
Rui Ferreira, presidente da APCOR e também empresário de outra das empresas aderentes.
Esta acção da APCOR conta com o envolvimento
de diferentes empresas do sector, do Centro de
Formação Profissional da Indústria de Cortiça e
do Centro Tecnológico da Cortiça que abrem as
portas para dar a conhecer e experienciar o universo da cortiça ao mundo.
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INTERCORK

InterCork
As acções do InterCork – Promoção Internacional da Cortiça – terminaram no mês de Julho, após quase dois
anos de execução do projecto. Na recta final do programa são várias as acções que se desenvolveram para a
promoção internacional da cortiça. Recorde-se que o InterCork III é um programa com um investimento de 7,8
milhões de euros e pretende reforçar a comunicação da cortiça em 10 mercados - EUA, França, Alemanha, Itália,
China, Brasil, Espanha, Suécia, Dinamarca e Reino Unido – com campanhas segmentadas para cada público. O
programa InterCork é financiado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Os associados da APCOR e associações congéneres nos vários mercados,
também intervêm no projecto apoiando-o financeiramente. Conta, ainda, com o apoio das autarquias de Santa
Maria da Feira, Coruche e Ponte de Sor.

ESPANHA
Rolha de cortiça transmite emoções
O EnoDesign Experience foi uma iniciativa desenvolvida em Espanha para eleger
o melhor desenho que relacionasse cortiça, vinho e cava. A actividade foi dirigida
a designers gráficos e profissionais de rotulagem e pretendeu demonstrar o valor
que a rolha de cortiça tem como elemento experiencial de garrafas de vinho e cava.
A iniciativa EnoDesign Experience já encontrou os desenhos vencedores. Para a
categoria Cava, a escolha foi para Carles Sala da empresa Bulldog Studio que apostou na tradição, cultura, natureza e amor como elementos-chave do seu desenho.
Já na categoria vinho, o EnoDesign Experience escolheu Vicente Fernández do estúdio IMAXINEMOS que transmitiu diversas emoções através das caras impressas
na rolha de cortiça.
Esta iniciativa foi promovida em parceria com a AECORK, DOP Cava e DOP Rioja.

Alvaro Palacios apoia a cortiça
Alvaro Palacios, enólogo da Bodegas Palacios Remondo, deu o seu testemunho
sobre a relação da cortiça e do vinho. Para o “Decanter Man of the Year” em 2015,
“o vinho é tradição, o vinho é um mistério e a cortiça faz parte disto” referiu no
vídeo que pode ser consultado no canal da APCOR em Youtube/apcortica. Alvaro
Palacios juntou-se, assim, a Jaume Gramona Martí, Josep Roca, entre muitos outros
nomes de todo o mundo que apoiam a cortiça como elemento fundamental na
vedação dos vinhos.

INTERCORK

BRASIL
Cortiça junta-se ao vinho
O embaixador da cortiça no Brasil, Carlos Cabral, continuou a informar os
públicos diversos sobre as qualidades e potencialidades da cortiça. A 24
de Julho, em parceria com a EMBRAPA Uva e Vinho, a importadora Casa
Perini e com a IBRAVIN foi promovido um workshop para 42 profissionais
do sector vinícola (sommeliers e vendedores de lojas de vinho da região
do Rio Grande do Norte). Uns dias depois, foi possível chegar a mais 45
pessoas, como chefs, jornalistas de vinho, sommeliers e vendedores de
lojas de vinho na região de Santa Catarina. Desta vez a parceria foi estabelecida com o Senac de Santa Catarina, em Florianópolis. Este último
evento deu origem a dois artigos de imprensa. Os participantes para
além de poderem assistir a uma apresentação do enófilo recolheram
materiais informativos sobre a cortiça e a sua relação com o vinho.

FRANÇA

Philippe Fraue-Brac visitou o sector da cortiça
O melhor sommelier do mundo em 1992, Philippe Faure-Brac, visitou o
sector da cortiça de 1 a 3 de Julho. O proprietário do Bistrot du Sommelier Paris tem sido o embaixador da cortiça no mercado francês e, desta
vez, quis promover uma visita ao sector fazendo-se acompanhar por mais
alguns nomes sonantes do universo vinícola francês como: David Biraud,
melhor sommelier de França em 2002; Serge Dubs, melhor sommelier do
mundo em 1989; Benjamin Roffet, melhor sommelier de França em 2010;
e Laura Pisani, uma jovem promissora sommelier.
Esta passagem por Portugal contou com uma visita ao montado de sobro, onde foi possível observar o descortiçamento, e a uma unidade fabril
de produção de rolhas de cortiça. De registar que Philippe Faure-Brac fez
questão de partilhar nas suas redes sociais alguns momentos desta visita,
agradecendo a hospitalidade e elogiando o sector da cortiça.
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INTERCORK

REINO UNIDO

Cortiça promovida na Harpers
A cortiça foi promovida através de um anúncio na revista Harpers Wine and Spirit, que tem uma circulação de 5.868. Mensagens como o valor que a
cortiça aporta ao vinho, a preferência dos produtores vinícolas ou os vinhos medalhados pela Decanter vedados com rolha de cortiça fizeram parte
desta publicidade. Este anúncio saiu, ainda, na Drinks Retailing News.

VISITAS

As visitas ao sector da cortiça continuaram no mês de Julho. Quatro jornalistas dos EUA, de meios tão diversos como NBC’s Today Show, Vogue, Forbes
Travel Guide, Wine Enthusiast, visitaram o sector da cortiça de 09 a 12 de Julho.
De 17 a 19 de Julho, foi a vez de um grupo de influenciadores do mercado chinês, de empresas como ASC Fine Wines, Beijing University of Agriculture,
Natural Food & Beverages, Vin et Vintage Studio e Wajiu.com, uma das maiores plataformas de importação de vinho.
As visitas continuaram a decorrer segundo o habitual programa, com visita ao montado, no sul do país, e a unidades industriais no sul e no norte.

ESTUDOS
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88%
dos
melhores vinhos do

mundo são vedados
com cortiça
O

s Top 100 vinhos da Wine Spectator de 2015, 2016 e 2017 são vedados,
na sua maioria, com rolha de cortiça, registando 88 por cento. O mesmo estudo relevou, ainda, que 92 por cento dos vinhos tintos e 74 por cento dos
vinhos brancos destes mesmos anos estão vedados com rolhas de cortiça.
Desde 1988 que a reconhecida revista americana lança a sua lista dos top
100, selecionando os melhores vinhos avaliados durante o ano. De acordo
com a revista, os critérios usados para a selecção dos vinhos são: qualidade,
valor, disponibilidade e diferenciação.
A informação para o corrente estudo foi recolhida através de chamadas e
correio eletrónico para as caves, importadores e distribuidores dos top 100
vinhos da Wine Spectator nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Consumidor percepciona vinhos com
cortiça como de melhor qualidade
U

m estudo desenvolvido na Washington State University concluiu que os vinhos vedados
com rolha de cortiça natural são percepcionados como de melhor qualidade se comparados com os vinhos que estão vedados com
vedantes artificiais (plástico, alumínio).
Depois de realizarem um pequeno inquérito inicial sobre os seus hábitos de consumo,
os consumidores foram convidados a realizar
uma prova com a menção a Vinho A, B, C e D.
Junto desta indicação estava a referência ao
tipo de vedante que o vinho usava. Na verdade os consumidores estavam a provar apenas
dois vinhos e não quatro. Os participantes foram convidados a classificar os vinhos segundo quatro critérios: aroma, aparência, bouquet
e a qualidade.
As conclusões foram as seguintes: os vinhos
vedados com rolha de cortiça natural foram
considerados de qualidade elevada se com-

parados com vinhos vedados com cápsulas
de alumínio para todos os parâmetros; o mesmo foi válido para a comparação entre vinhos
vedados com rolhas de cortiça e plástico. Os
consumidores atribuíram mais 10 a 13 pontos
na prova cega realizada.
No que toca aos vinhos vedados com rolhas
de cortiça e vidro, as avaliações já foram mais
similares, mas os vinhos vedados com vidro
são considerados de melhor qualidade se
comparados com os vinhos vedados com cápsulas de alumínio.

“Este projecto prova de forma estatística que
os participantes posicionam melhor os vinhos
que estão vedados com cortiça, quando na
realidade os dois vinhos estavam apenas em
barris”, afirmou Dennis Reynolds, da University of Houston Conrad, e autor do estudo. Esta
análise concluiu que os restaurantes, bares e
caves podem “servir melhor os seus clientes ao
servir vinhos que estejam vedados com cortiça em vez de alumínio ou sintéticos” porque“ o
tipo de vedante pode influenciar a percepção
do aroma, bouquet, aparência e qualidade”,
referiu o investigador. Por isso, o professor universitário considera que é necessário “resistir à
mudança da cortiça para outros vedantes”.
O estudo foi publicado na International Journal of Hospitality Management, edição de
Setembro e pode ser consultado no seguinte
endereço: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0278431918302512 .
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Recortes de Imprensa
A Morakniv, criadora sueca de facas desde 1891, anunciou que a sua recente “Faca Flutuadora” recebeu o prémio “Scandinavian Outdoor Award”. Esta peça, desenvolvida em parceria com a empresa de cortiça 3DCork,
possui um punho em cortiça que permite à faca flutuar assim que cai na água. Um factor muito importante
para os pescadores que podem, assim, recuperar as suas facas e estão, ainda, a contribuir para que as mesmas
não se acumulem nos oceanos e nos rios. Este prémio é atribuído em função da funcionalidade, da qualidade,
da inovação, do design e da sustentabilidade. O júri considerou que este objecto preencheu na perfeição os
critérios, afirmando “a leveza da faca faz com que ela seja perfeita para canoagem ou utilização em diferentes
barcos, mas também para montanhismo ou para caminhadas”.
A combinação de um polímero cor de laranja e da cortiça, não só faz com que a faca flutue, mas também
seja visível quando cai à água. De registar que a faca é ultra-leve, pesa cerca de 85 gramas, e para já só está
disponível para os consumidores nos EUA, pelo valor de 27 dólares.
In, https://knifenews.com/mora-creates-lightweight-floating-fixed-blade/, 25 de Junho de 2018

A Iniciativa Pró-Montado Alentejo nasceu no seio da sociedade civil e assume-se como
um movimento de defesa dos montados de sobro e de azinho, acreditando que, se formos céleres, ainda vamos a tempo de salvar o Alentejo da desertificação.
Com o objetivo de alertar o Governo para a necessidade de ajustar políticas e medidas,
bem como de encetar acções céleres para a “Floresta Multifuncional do Sul do país”, a Iniciativa Pró-Montado Alentejo apresentou-se, num encontro recente com jornalistas, na
sede da Liga para a Proteção da Natureza, uma das subscritoras do movimento, garantindo que tudo fará para salvar o Alentejo da desertificação a que parece estar condenado
face à pressão crescente das alterações climáticas.
Os promotores, um grupo constituído por produtores, municípios, associações do ambiente e especialistas de relevo, consideram essencial a sensibilização do Governo, e do
primeiro-ministro em particular, para a problemática do montado no Alentejo, constituído na sua maioria por azinheiras (92%) e por sobreiros (72%), e cuja sobrevivência, a
longo prazo, estará em causa, se não forem tomadas medidas e acções para a promoção
da sua adaptação climática.
In, Jornal Económico, 27 de Julho de 2018

Cork Padel é uma empresa criada há quatro meses e que veio
revolucionar uma modalidade em franca expansão no País e
no mundo. Fica numa aldeia em Leiria e é gerida por Nicolau
Silva, um jogador da modalidade. A particularidade destas
raquetes é que utilizam cortiça. A ideia surgiu porque Nicolau estava constantemente a partir as raquetes e decidiu criar
uma personalizada. “… e veio-me à cabeça a cortiça, por ser
um material com boa elasticidade, uma estética diferente, um
bom acabamento e dissimula as vibrações, que é um problema do padel e pode levar a tendinites”, referiu o empresário.
Foram dias, meses e anos de pesquisas, à procura da solução perfeita. Chegou lá por
“tentativa e erro”. “Só para ter uma ideia, fiz cerca de 500 protótipos, em testes, até chegar
àquilo que pretendia. Acertar na matéria-prima foi muito complicado”, admite Nicolau.
“Depois, comecei a jogar com as minhas raquetes, a obter bons resultados, cheguei a
ser campeão nacional de segunda categoria (existem quatro) até ganhei uns torneios
internacionais com a Susana Feitor Dias.”
As pessoas começaram a “achar piada ao facto de ser de cortiça” e à diferença estética
daí advinda. E se pela imagem o impacto era forte, quando começaram a perceber os
métodos “únicos” utilizados na construção das raquetes, ficaram de boca-aberta”.
In, https://www.jornaldeleiria.pt/noticia/o-senhor-protesico-deixou-dentaduras-e-com-oque-aprendeu-fe-8891, 02 de Julho de 2018

O departamento do Meio-ambiente e Ordenação do Território vai colocar em marcha, no
próximo ano, uma escola de descortiçamento
em Córdoba, Huelva e Jaén, Espanha. Esta escola pretende formar os jovens em temas relacionados com a cortiça, com o objectivo de
transmitir os ensinamentos entre gerações e
oferecer novas oportunidades de emprego nos
territórios com tradição e crescimento do sector da cortiça. A experiência já está em curso
em Sevilha e Cádiz e, para além de valorizar o
montado e assegurar a sua conservação, pretende potenciar o sector da cortiça na Andaluzia. Deste modo, estão a promover modelos
sustentáveis e alternativos de desenvolvimento
sócio-económico e a combater a desertificação
das zonas rurais.

In, https://cordopolis.es/2018/09/30/cordoba-contaracon-una-escuela-de-descorche-para-promover-elempleo-en-el-sector/, 30 de Setembro de 2018

NOHC, o novo talher da Herdmar, produzido com
cabos de cortiça injetada, foi nomeado para o
prémio Excellent Product Design do prestigiado
concurso German Design Award.
In, VIP Decoração, 1 de Julho de 2018

MEDIA
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O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL) está a promover uma campanha de angariação de fundos para gestão e manutenção de uma população de sobreiros plantada na região e “única” no mundo.
A população de 276 sobreiros F1, plantada no Centro de Experimentação do Baixo Alentejo, situado na Herdade da Abóbada, no concelho de Serpa, distrito de Beja, é “ímpar a
nível mundial”, porque é “a única” em que os progenitores de cada sobreiro são conhecidos e adicionalmente, “produtores de cortiça de boa qualidade”, explicou o CEBAL.
Segundo o mesmo centro, num comunicado, a população, criada no âmbito do projeto
“GenoSuber - sequenciação do genoma do sobreiro”, será “fundamental para o futuro da
investigação em sobreiro, a árvore nacional de Portugal”.
“E a única população de sobreiros para a qual são conhecidos os progenitores de cada
árvore, pormenor de extrema importância quando se pretende estudar a genética de
várias características importantes em sobreiro, como os processos envolvidos na formação e na qualidade da cortiça ou de tolerância a factores adversos”, frisa o CEBAL.
In, Diário do Sul, 26 de Julho de 2018

Dois projetos de murais sobre impressionismo pop e indústria corticeira venceram o
concurso Urbanidades no Eixo, promovido pela Câmara de Santa Maria da Feira, no
âmbito da sua programação enquanto Capital da Cultura do Eixo Atlântico.
A competição esteve aberta a artistas, estudantes e autodidatas de idade inferior a
30 anos, e procurava propostas para intervenção em diferentes espaços públicos do
concelho, assim como no seu mobiliário urbano.
Ao concurso candidataram-se 13 criadores portugueses e seis estrangeiros, recaindo agora a escolha do júri sobre o projeto “Corteza”, que a espanhola Lidia Cao se
propõe concretizar no Empreendimento Habitacional do Balteiro, e “Impressionismo no Limite”, que o português Tadeu da Silva concebeu para o anfiteatro do Empreendimento Habitacional Xanana Gusmão.
Lidia Cao apresentou uma proposta para a fachada lateral de um dos prédios do
Balteiro, que é uma “homenagem ao sector da cortiça”, enquanto actividade económica de maior relevo na Feira. A artista propõe-se expressar esse reconhecimento
pintando aí uma figura feminina que represente “o poder do trabalho feito pelas
mulheres e pela juventude”.
In, Diário de Notícias, 01 de Agosto de 2018

AsPortuguesas, a marca de flip-flops de cortiça,
alargou o seu raio de acção para os sapatos. Com o
Outono cada vez mais próximo, a marca detida pela
Ecochic – e apoiada pela Amorim Cork Ventures e
pela Kyaia – lançou a colecção City e voltou a encontar na cortiça o seu factor diferenciador. São 11 os
modelos disponíveis em Portugal e mercados internacionais, fruto de um trabalho de desenvolvimento
durante dois anos. Estados Unidos da América, Japão e Norte da Europa são as regiões além-fronteiras
em que a marca mais está a apostar.
A colecção City pode ser encontrada em concept
stores e na plataforma digital da insígnia, com um
preço de venda recomendado de 69,90 euros. Além
de cortiça, os sapatos contam com feltro natural e
um design que dispensa o uso de elásticos, fechos
ou atacadores. Mais: é unissexo.
In, https://marketeer.pt/2018/09/17/asportuguesasestreia-se-nos-sapatos/, 17 de Setembro de 2018

A cortiça foi o material escolhido por Rúben Verdadeiro para criar o seu ecoPro, um
deckpad antiderrapante para pranchas de surf.
Radicado no Porto, foi ali que o açoriano começou a dar corpo à ideia, em 2014.
Após três anos e cerca de 35 mil euros de capital próprio, chegavam ao mercado dois
modelos de deck pad (peças que se aplicam nas pranchas de surf para proporcionar
aderência) totalmente feitos de aglomerado de cortiça e 100% ecológicos.
Rúben Verdadeiro ficou fascinado com as características da cortiça, nomeadamente o
facto de ser leve, impermeável, resistente, duradoura, maleável, ecológica e sustentável,
e resolveu aproveitar o material para criar um novo produto. “Os pads que existiam até
aqui no mercado são feitos de derivados de petróleo, imensamente poluentes para o
meio ambiente”, explica.
O ecoPro antiderrapante de cortiça chegou à fase final dos Prémios Inovação NOS, na
categoria startup. Os produtos têm durabilidade testada até dois anos e boa aderência à
prancha, são confortáveis e atractivos.
In, Diário de Notícias, 29 de Julho de 2018
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PRECISIONcork - Medida e Controlo
em Linha de Parâmetros Chave de Processo
e de Qualidade de Produto
É

Processo Produtivo

Melhoria Processo

Análise de
Dados
Medida Automática
de Atributos
Controlo
em Malha Fechada

inegável que, ao longo dos últimos anos, a
indústria transformadora de cortiça tem realizado inúmeros progressos na melhoria dos seus
produtos, no controlo da qualidade implementado ao longo de todo o processo de fabrico,
garantindo um cada vez melhor desempenho
da utilização dos seus produtos e, em particular,
das rolhas, que continua a ser um dos produtos
de excelência do sector.
A EGITRON, desde 1994, tem tido um papel
inegável e reconhecidamente de grande valor
em todo este processo, desenvolvendo e comercializando equipamentos e software que
permitem uma inspecção rigorosa dos produtos fabricados praticamente ao longo de toda
a cadeia de fabrico, mas fundamentalmente a
nível laboratorial.
Em meados de 2016, a EGITRON como empresa promotora, associada a um consórcio com a
empresa Azevedos Indústria - Máquinas e Equipamentos, S.A., o INESC TEC e a empresa Cork
Supply Portugal, S.A., iniciou um projecto de
SI I&DT, cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 através do FEDER, e que visa a criação
de uma solução disruptiva ao nível de bens de
equipamento, no caso presente para o sector
da indústria de transformação da cortiça, e destinada ao controlo em linha e em tempo-real de
parâmetros chave de processo e de qualidade na
produção e acabamento de rolhas de cortiça.
A solução preconizada pelo projeto PRECISIONcork permitirá a alteração radical das práticas
correntes ao nível do controlo da qualidade na
produção de rolhas de cortiça. Ao promover
uma solução autónoma de medida em linha de
parâmetros característicos inerentes à produção de rolhas de cortiça, tais como, medida de
humidade, densidade, diâmetro, comprimento
e tratamento superficial das rolhas, e a consequente actuação (controlo em malha fechada)
nos equipamentos de produção envolvidos,
será possível materializar uma abordagem preventiva e de controlo de processo tendo em vista uma maior qualidade do produto final. Esta
solução permitirá o desenvolvimento de estratégias de ‘zero-defeitos’ e, igualmente, potenciará a implementação de mecanismos robustos
de rastreabilidade permitindo satisfazer requisitos legais e de mercado considerados críticos
nos dias de hoje.

Estações de
Recolha e
Acolhimento

O conceito, partilhado por todo o consórcio,
do que vai ser o sistema (solução) resultante do
PRECISIONcork, é ilustrado no diagrama de alto-nível acima (diagrama de conceito preliminar).
A visão preconizada para o projecto já numa fase
muito adiantada do seu desenvolvimento, conduz a um conceito assente em quatro características distintivas:
Autonomia – a capacidade de recolher amostras
de produtos do processo e de efectuar o conjunto de medidas e monitorar automaticamente as
variáveis críticas consideradas permite uma intervenção em tempo-real e atempada e não necessitando da intervenção humana, implementando
técnicas essencialmente preventivas;
Proatividade - a lógica de controlo em malha
fechada, decorrente da interacção da solução
com os recursos produtivos existentes no processo, permite desenvolver estratégias proactivas no sentido de serem antecipadas acções
que levam à redução e/ou eliminação de posteriores problemas de qualidade no produto
final. Desta forma será possível explorarem-se abordagens de ‘zero-defeitos’ ao nível da
produção e minimizando igualmente grande
parte de outros desperdícios no processo. Esta
é, sem dúvida, uma das ideias mais inovadoras
do projeto, pois não é limitado ao normal controlo preventivo, mas visa também influenciar
automaticamente o processo produtivo ao
nível de rectificadoras, topejadeiras e várias
outras máquinas da planta fabril, garantindo
maior estabilidade do processo e redução da
variabilidade face às características a serem
controladas;

Texto da responsabilidade EGITRON - Engenharia e Automação Industrial, Lda.

Controlo
Estatístico
de Processo

Modularidade – a utilização de técnicas
de modularização ao nível da concepção
do produto (equipamentos) permitirão não
apenas diminuir a complexidade de projecto
como, fundamentalmente, permitirão implementar no ‘terreno’ soluções flexíveis e modulares (no sentido que poderão ter mais ou
menos funcionalidades ao nível das diferentes tipo de medidas possíveis (subsistemas
de medida). Decorre igualmente desta característica distintiva, a capacidade de o sistema
ser multiconfigurável, evolutivo e, nomeadamente, de se garantir a sua escalabilidade;
Interoperabilidade - a conectividade e
integração em tempo real dos sistemas de
aquisição de amostras, dos subsistemas de
medida e de controlo e, nomeadamente, a
interacção com os equipamentos de produção (numa lógica de Internet das Coisas)
possibilitará a exploração dos conceitos e
potencialidades inerentes às iniciativas do
smart manufacturing e da iniciativa com
grande impulso europeu Indústria 4.0. A
fábrica do futuro do sector corticeiro e em
particular da produção de rolhas esteve sempre bem presente desde o início do projeto
PRECISIONCork.
Com este projeto, a EGITRON pretende continuar a mostrar ser um parceiro atento e fiel,
altamente inovador, na melhoria contínua
dos produtos de cortiça como o tem feito
quase há 30 anos. Neste momento, em conjunto com restantes consórcios do projeto
PRECISIONCork antecipa de uma forma totalmente inovadora as necessidades do sector.

NOTÍCIAS

Cortiça embala
gelados da Santini

Cortiça
em destaque
na Norwegian
Magazine

A

A revista da companhia aérea Norwegian publicou um artigo de 10 páginas sobre a cortiça e os produtos feitos com
cortiça na edição de Julho. O artigo teve, inclusive, chamada
na capa da revista. A publicação é distribuída aos 33 milhões
de passageiros que anualmente utilizam os aviões da companhia e que viajam para mais de 130 destinos.
Esta e outras revistas podem ser consultadas em http://ink-live.com/emagazines/norwegian-magazine

cortiça foi o material
escolhido pela reconhecida marca de gelados
Santini para a sua nova
embalagem mais ecológica. Após 24 meses de
investigação e testes, a
cortiça demonstrou que
é possível assegurar todas
as propriedades dos gelados, a partir do momento
em que deixam as lojas.
De acordo com a marca, “a escolha da cortiça foi fácil. O material é altamente
associado à tradição portuguesa e tem uma elevada qualidade, é natural,
reutilizável e reciclável. A sua extracção dos sobreiros não danifica a árvore,
nem prejudica o normal desenvolvimento da espécie”. Acresceu a esta decisão da Santini, o facto da cortiça ser “uma matéria-prima que tem em conta
a imagem que a empresa quer passar aos seus clientes”.
Devido ao carácter reutilizável da embalagem, pretende-se que os consumidores habituais da Santini, após a aquisição, voltem a utilizá-la a cada
nova visita às lojas, tendo um euro de desconto a partir da segunda compra.
Para já, o modelo que está disponível em todas as lojas de Portugal é apenas
encontrado no tamanho de 1 litro. A caixa de cortiça da Santini pode ser
adquirida por 25 euros, ou num pack especial que inclui a caixa, colher e
saco, por 38,50 euros.

Cortiça em sonda que vai a Marte
U

m consórcio entre o ISQ, o PIEP, a Critical
Materials e a Corticeira Amorim concluíram
um projecto para a exploração de Marte.
Trata-se de um projecto desenvolvido para a
Agência Espacial Europeia (ESA) e tem como
objectivo o desenvolvimento do sistema de
protecção térmica de uma cápsula que irá trazer amostras de rególito (fragmentos de pedra)
de Marte para serem analisados na Terra.
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Uma solução de engenharia portuguesa que
pega na cortiça e junta-lhe engenharia e inovação e cria uma cápsula de reentrada atmosférica
inovadora que promete ser uma referência em
novos desenvolvimentos para missões espaciais.
A sonda será lançada depois de 2020, e será
utilizada em duas missões, Mars Sample Return
(NASA e ESA) e Phootprint- Phobos Sample Return (ESA).
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Cortiça é elemento chave do YogurtNest
Notícias APCOR – Como nasceu a ideia de
criar uma iogurteira ecológica?
YogurtNest – O YogurtNest surge num outro
projecto que relaciona abelhas, mel e colmeias, a TimberBee, juntamente com o gosto que tenho de fazer iogurtes naturais. A
certa altura da minha vida, resolvi tornar-me
apicultor, mas queria utilizar umas colmeias
mais ecológicas e sustentáveis. Avancei para
a construção das minhas próprias colmeias
(refere Miguel Leal), recorrendo a produtos
locais, mão-de-obra local, evitando materiais
com elevada energia incorporada, como colas, tintas, etc e, ainda, evitar desperdícios.
Tudo isto por um mundo melhor. Ora, da
elaboração destas colmeias sobrava a serradura. E pensei, porque não usá-la dentro da
colmeia e elaborar uma iogurteira natural? E
nasceu YogurtNest ... Após um processo evolutivo, o YogurtNest ganhou o aspecto exterior que tem no presente, mas continuava a
ter o interior de serradura. Tudo corria bem!
Até haver o primeiro derrame de leite devido a um frasco mal fechado. Não era lavável e
tive de descartar tudo. Tive de encontra outra
alma para o YogurtNest … e surgiu a cortiça!
Que vantagens na utilização da cortiça?
Com os granulados de cortiça eliminou-se o
ruído desagradável, provocado pela serradura;
o produto passou a ser lavável; e o rendimento térmico foi, enormemente, melhorado. Para
além de tudo isto, a cortiça é um produto natural e que conquista cada vez mais seguidores.

Ecológica,

multifacetada,
económica, com diferentes
visuais e para além de tudo,
usa cortiça. Assim é a iogurteira chamado YogurtNest
que nasceu associada ao
mel e às abelhas. Miguel
Leal e Ana Jarvis, os gerentes da empresa, explicaram
ao Notícias APCOR, a origem e desenvolvimento do
projecto.

Que tipo de cortiça utilizam? E como chegaram a esta fórmula?
O YogurtNest acabou por concorrer ao concurso da Amorim Cork Ventures e vencer a edição.
No âmbito desta parceria, fomos testando diferentes tipos de granulados, no que toca à perda
de calor, à sua capacidade de moldação dentro
do saco, e chegamos ao granulado que hoje
temos. Criamos, então, a PrimaLynx-Sustainable
Solutions, e durante dois anos fomos uma startup apoiada pela Amorim Cork Ventures. Em
Agosto, a Ana Jervis, que já fazia parte do projecto adquiriu a parte da Amorim e passamos a
ser dois sócios.
Para além da cortiça que outros materiais
utilizam?
A cortiça está presente dentro do saco. Exteriormente, os sacos são feitos em algodão, lã
(fazenda) e linho. Não vendemos frascos para
colocar os iogurtes pois queremos que as pessoas re-utilizem o que têm em casa.

E que vantagens face às iogurteiras eléctricas?
As vantagens são enormes. Podemos fazer
iogurtes completamente personalizados, o
que é fantástico. Para além disto, o YogurtNest permite preparar iogurte em seis horas,
sem dependência da eletricidade; é, também,
uma ferramenta de culinária multifunções, na
medida em que pode ser usada como estufa
slow cooker, que permite cozinhar arroz, massas, sopas, economizando energia. Pode ser,
ainda, um ninho para levedar massa para o
pão, pizza ou bolos, e uma mala térmica que
se pode levar para qualquer lado.
Para além da poupança de energia, que outras poupanças pode trazer às famílias?
Calculámos que uma família de quatro pessoas que consuma, diariamente, quatro iogurtes (125ml), dos mais económicos, possa,
ao fim de um ano, economizar 160,00 euros.

No caso dos iogurtes mais caros (iogurtes
com fruta, sem lactose, alternativas vegetais
ao iogurte) esta poupança é, bastante, mais
significativa. Por exemplo, uma única pessoa
que consuma um iogurte de soja por dia poderá economizar 214,00 euros ao fim de um
ano.
O YogurtNest permite, não só, poupar a bolsa
de cada família, mas também o Planeta. Calculámos que uma família que consuma 5 L de iogurte por semana pode poupar 2 085 embalagens plásticas de 125 ml (ou 260 embalagens
de 1 L) em, apenas, um ano. E outro aspecto
tem que ver com a retenção do carbono …
... por cada 1,5 kg de cortiça existente em
cada YogurtNest, são sequestrados 110 kg de
CO2 pelo montado.
E como estão as vendas da YogurNest?
Até à data vendemos três mil unidades, mas
queremos vender esta quantidade anualmente. As vendas começaram pelo passa a
palavra, o amigo do amigo … Em Portugal,
o mercado já está maduro, mas agora queremos internacionalizar a empresa. Curiosamente, a primeira venda que fizemos foi a
uma alemã, e sabemos que os nossos produtos estão em vários países como Espanha,
França, Reino Unido, Suíça, EUA, Alemanha,
Estónia, entre outros. Algumas são vendas
directas, outras são levadas por pessoas que
vem a Portugal ou que conhecem alguém
português.
Precisam de criar canais de venda …
Sim. Neste momento temos a venda no
nosso sítio e em alguns parceiros, lojas. Mas
precisamos agora de ver como colocamos o
produto lá fora. É o próximo passo.
E qual o valor de venda?
O YogurtNest está disponível num modelo
Baby que custa 33,50 €, depois alguns modelos com preços intermédios, a rondar os
40,00 €, e o mais caro é um modelo completamente artesanal e que custa 55,00 €.
E próximos projectos?
Com a iogurteira queremos tentar chegar a
outros locais para além das casas, como por
exemplo, as escolas. Já começamos com um
contacto em Lisboa, o que vai dispensar mais
de 4000 embalagens de plástico e fornecendo iogurtes mais saudáveis e com menos
açúcares e aditivos. Para além disto, temos
mais algumas ideias de produtos com incorporação da cortiça.
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TIRADORES: exposição de fotografias
do descortiçamento
D

e 14 de Setembro a 07 de Outubro, esteve patente no
museu de História Natural de Lisboa, a exposição fotográfica
“Tiradores” Da autoria de Diogo Carlos da Maia, a exposição
retratou o tema dos homens que anualmente se dedicam ao
processo de descortiçamento dos sobreiros.
Esta mostra esteve, ainda, acompanhada por uma gravação
áudio com o som e conversas dos respetivos tiradores, que
nos transportam para o universo rural criando assim uma experiência sensorial mista entre o som e a fotografia.
O autor descreve assim o seu trabalho: “os tiradores trabalham num sistema de pares denominado de parelha, em
que dependem uns dos outros. Para o bom funcionamento
da equipa é essencial que haja um elevado nível de sinergia
e confiança entre ambos. Estes profissionais trabalham em
condições extremas com elevadas temperaturas, equilibrados em árvores, tendo a sensibilidade de utilizar apenas a
força suficiente para extrair a cortiça sem danificar a árvore.
Para tal, é necessária habilidade manual e muita experiência.”
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Samuel Tavares, responsável da produção da CPF - Cork, Lda.

“Queremos crescer na qualidade e
na dimensão da empresa”
A

s origens da CPF - Cork, Lda. remontam aos
anos 80, altura em que Alexandrino Henrique
Ribeiro Tavares se estabeleceu em nome individual, numa empresa que se situava em Vergada,
na casa dos pais. Na altura, a empresa não teria
mais do que quatro colaboradores. Entretanto,
a empresa foi crescendo e em 1996 nasceu a
Corticeira Piloto & Filhos, Lda, incorporando
nos quadros, para além do fundador, a esposa,
Maria Joaquina Silva Barros, e os seus três filhos,
Samuel, Fábio e Márcia. Este crescimento levou,
também, em 2007, à mudança de instalações,
desta vez para a Zona Industrial do Pousado,
em Paços de Brandão. Laboraram neste local
durante sete anos e voltaram a deslocar-se para
outro espaço, ainda dentro da mesma área industrial, onde se encontram nos dias de hoje.
No entanto, revela Samuel Tavares, responsável
pela produção, “a empresa não tem capacidade de armazenamento da matéria-prima, o que
nos leva a recorrer a um parceiro para colmatar
esta necessidade”. E continua: “esperamos em
dois-três anos poder avançar para a construção
da nossa empresa, já que temos estado sempre
em espaço alugados e, assim, poder crescer
quer ao nível de área coberta, quer descoberta”.
O empresário regista que já adquiriram o terreno na Zona Industrial da Azenha, onde será
possível usufruir de 600 m2 de área coberta e
1500m2 de área descoberta. “O nosso objectivo é continuar a apostar na empresa e crescer
um pouco mais, mas primeiro queremos ter a
estabilidade necessária para dar este passo”,
afirma Samuel.

Empresa fabrica anualmente mais de 18 milhões de rolhas

Família Tavares na liderança da CPF - Cork, Lda.

Mesmo assim, na CPF - Cork, Lda. é possível
encontrar todo o processo de fabrico de rolhas
naturais, quer para vinhos tranquilos, quer para
vinhos espirituosos, e ainda de rolhas especiais,
para utilização em farmácia ou para barris. Presentemente, fabricam por ano seis milhões de
rolhas de cortiça naturais para vinhos de mesa,
12 milhões de rolhas capsuladas e 700 mil de
rolhas especiais. Produto que é enviado para os
mercados externos, com França e Espanha a representar 30 por cento do negócio, e o restante
é vendido no mercado interno.

Controlo do processo é a garantia
para o mercado
“Todo o processo de produção de rolhas é controlado por um laboratório externo, ao nível do
TCA, e se não tivermos os valores desejados

pelo mercado não podemos avançar”, explica
Samuel Tavares. Por isso, a implementação do
Systecode (sistema de certificação das empresas mediante o Código Internacional das Práticas Rolheiras) que já está na empresa desde
2001 “não foi mais do que uma validação dos
processos que a CPF - Cork, Lda. já seguia”, refere o responsável da produção. Lembrando que
desde 2017 têm o Systecode Premium (um patamar acima de exigência neste sistema). Ainda,
para garantir a qualidade exigida, o empresário
conta que desenvolveram uma máquina de
esterilização/vaporização com “excelentes resultados” ao ponto de quatro outras empresas
“já terem uma cópia fiel da tecnologia que desenvolvemos”. É ao nível da tecnologia na linha
de produção de rolhas naturais que Samuel Tavares considera que “ainda há muito para evoluir”. “Devemos ser capazes de criar na linha de
produção, máquinas com alta tecnologia como
aquela que já encontramos na escolha. Máquinas que nos possam dar mais rentabilidade e
produtividade e que contribuam, também, para
minimizar o cansaço humano, os acidentes de
trabalho e aumentar a segurança”, afirma.
Ao nível da relação com a APCOR, o associado
refere que “o contacto com as pequenas e médias empresas melhorou bastante nos últimos
anos, nomeadamente com a implementação
de programas como o Formação PME”. Por
outro lado, reconhece o trabalho associativo a
nível internacional e que “contribuiu para a renovação e melhoria da imagem da cortiça no
mundo”. Termina com palavras de confiança no
futuro, lembrando: “gosto do negócio” e “estou
disponível para continuar a encontrar soluções
que o façam crescer”.
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A APCOR esteve em…
São João da Madeira
Cortiça no Box Santander Advance
Empresas
A cortiça e o calçado foram o tema das “Conversas
Soltas” no roadshow da Box Santander Advance
Empresas. Este evento decorreu no dia 20 de Setembro, em São João da Madeira e contou com
a presença de Joaquim Lima, director-geral da
APCOR, Isabel Allegro, administradora da Corksupply, Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Jorge Vultos Sequeira,
presidente da Câmara Municipal de São João da
Madeira, entre outros. A moderação foi de João
Ferreira, jornalista da CMTV.

Alentejo
Cortiça no FSC Friday
O vice-presidente da APCOR, José Pinto, participou no jantar vínico promovido pelo FSC Portugal, que decorreu no dia 28 de Setembro, na Herdade do Rocim, Cuba, Alentejo. “A importância da
escolha da rolha de cortiça certificada” foi o tema
abordado pelo dirigente e integrado num painel
mais alargado sobre “A certificação FSC e o uso
eficiente de recursos florestais”. Este evento esteve
incluído no FSC Friday que é comemorado todos
os anos, na última sexta-feira do mês de Setembro.
Este ano, a edição foi dedicada à reflexão sobre a

importância da gestão florestal responsável e o
papel que o FSC desempenha neste âmbito.

Santa Maria de Lamas

Ponte de Sor e Coruche

A APCOR e o Ctcor promoveram um evento no
dia 05 de Julho, nas instalações do centro tecnológico, destinado a apresentar a campanha Systecode 2018. Joao Rui Ferreira, secretário-geral
da Confederação Europeia da Cortiça (CELiège)
e presidente da APCOR, falou sobre as regras de
funcionamento do sistema de certificação; e Alzira
Quintanilha, directora-geral do Ctcor e elemento
do Comité de Acompanhamento do Systecode (CASA), apresentou a nova versão do Código
Internacional das Práticas Rolheiras que vai já na
sétima edição.

Montado em análise

No dia 21 e 22 de Setembro, decorreu em Ponte
de Sor e Coruche o congresso “O montado no desenvolvimento rural do Sudoeste Peninsular”. Durante dois dias foram analisadas várias temáticas
relacionadas com o montado de sobro e a cortiça,
por especialistas nacionais e internacionais. Este
encontro desenvolveu-se em torno de diferentes
sessões dedicadas à história económica e social
do montado e dos seus recursos; à arqueologia,
história e património cultural do montado e do
meio rural a ele associado; às actividades empresariais e economia do montado e dos seus aproveitamentos; à inovação na exploração de recursos do montado; e ao turismo e outras formas de
desenvolvimento rural sustentável nos territórios
de montado.
A organização do congresso internacional foi
da responsabilidade da EEC PROVERE “Montado
de Sobro e Cortiça”, Observatório do Sobreiro e
da Cortiça, Município de Coruche, Município de
Ponte de Sor, Universidade de Évora, Universidade da Extremadura, Instituto Politécnico de
Portalegre e Observatório da Cortiça da Extremadura. Joaquim Lima, director-geral da APCOR,
esteve presente no evento.

Nova campanha Systecode já iniciou

SIS em análise no Ctcor
No dia 11 de Julho, o Ctcor promoveu uma sessão
sobre o programa de protecção do conhecimento do Serviço de Informações de Segurança (SIS)
e que visou alertar as entidades para as ameaças
de espionagem e sensibiliza-las para a protecção
do conhecimento. A sessão contou com uma parte mais expositiva, contextualizando a realidade
nacional sobre o tema, identificando os actores
e métodos de actuação da espionagem económica, e, também, um momento prático onde se
apresentaram casos concretos. A APCOR esteve
representada com elementos da direcção.

CORK,
THE NATURAL CHOICE
CORK-SEALED WINES RETAIL FOR

£5.38 MORE
PER BOTTLE

THAN THOSE WITH ARTIFICIAL
CLOSURES, DRIVING VALUE
INTO THE ON-TRADE1

69% OF ALL
MEDAL WINNERS

AT THE DECANTER WORLD WINE AWARDS
ARE STOPPED WITH A CORK2

70% OF WINEMAKERS
PREFER NATURAL CORK STOPPERS3

CONSUMERS PERCEIVE CORK SEALED WINE AS

15% BETTER QUALITY
THAN A SCREWCAP4

WWW.REALCORK.ORG
1
CGA – July 2017 2 From the 17,263 wines submitted, 8%* did not specify the closure type. From the 15,828 wines submitted with an indication of closure, 75%* of the wines are sealed from cork closure (natural cork and technical cork) *These figures are based on self-declaration of closure type by submitters and have not been verified 3 www.
apcor.pt/en/ 4 The Grand Cork Experiment, designed by Professor Charles Spence of Oxford University’s Crossmodal Research Laboratory, 2017

