94

@Christie's

As s o c i a ç ã o Po r t ug u e s a d a Co r t i ç a

Janeiro
Fevereiro
Março
2019

NOTÍCIAS APCOR
Exportações de
cortiça atingem
máximo histórico
| p. 3, 4 e 5

APCOR associa-se a Floresta
com futuro

InterCork com resultados
positivos

Cork_Empreende lança
concurso de ideias

A APCOR participou na iniciativa do
ICNF para promover a importância da
floresta junto de várias escolas do país.
Com o lema “Aprender a amar a floresta”,
os jovens ficam a conhecer um pouco
melhor este património nacional.

Os números da última campanha de
promoção da cortiça – InterCork III –
demonstram os resultados positivos que
este projecto tem trazido para a cortiça
e para Portugal. Mais de 7500 artigos nos
media internacionais, mais de 130 figuras
de renome que visitaram a fileira, são
alguns dos exemplos.

A APCOR pretende captar novas
ideias de negócio que demonstrem
empreendedorismo no sector. As
candidaturas terminam a 14 de Junho e serão
seleccionados seis projectos aos quais será
atribuído cinco mil euros.
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| p. 16
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Sector da cortiça
vive ano histórico
2
Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

Vinexpo

13 a 16 de Maio
de 2019

França

www.vinexpobordeaux.com

London
International
Wine Fair

20 a 22 de Maio

Reino Unido www.londonwinefair.com

Good
Food and
Wineshow

31 de Maio a 02
de Junho

Austrália

goodfoodshow.com.au

InterWine

03 a 05 de Junho

China

www.interwine.org/en/

Feiras de materiais de construção e decoração
Feira

Data

Local

Web-site

Construmat

14 a 17 de Maio
de 2019

Espanha

www.construmat.com/

SIMA

30 de Maio a 02 de
Espanha
Junho

https://simaexpo.com/

PCBC

30 a 31 de Maio

EUA

www.pcbc.com/

018 ficará na história do sector da cortiça por ser o ano em que se alcançaram os mil milhões
de euros de exportações.
Meta difícil, mas alcançada com o esforço de empresários e trabalhadores do sector, que nos
últimos 20 anos tomaram a cargo este desafio.
Os parabéns são para todos os que assumiram o desafio de crescer, encararam a modernização
dos processos e tecnologias, apostaram na investigação e ousaram conhecer, como nunca, as
propriedades da matéria prima cortiça. Decidiram, de igual modo, olhar para o mercado com
uma nova visão e responsabilidade, apostaram em novos profissionais e competências, no
fundo assumiram um forte compromisso de inovação que colocou a indústria da cortiça num
patamar de excelência no panorama nacional e internacional.
Este é um momento particular do sector que lideramos com orgulho através de uma fileira
que é um paradigma do desenvolvimento sustentável e que aposta no reforço do modelo de
economia circular.
Aqui chegados, resta-nos olhar para o futuro com a responsabilidade dos feitos alcançados mas
com a humildade de que nada está garantido. O esforço de renovação sectorial deverá manterse e, até, intensificar-se no sentido de gerar as respostas que, cada vez mais, são reclamadas
pelos mercados e pelos consumidores. O nível de exigência em prol de soluções eficazes mas,
também, social e ambientalmente responsáveis, são a tónica transmitida pela maioria dos
mercados e consumidores.
Não basta ter um produto de base natural e resultante de uma floresta sustentável, temos de
avançar para um compromisso mais abrangente e que relacione toda a cadeia de valor em prol
de uma atitude fortemente comprometida em soluções integradas.
Acreditamos que a indústria da cortiça reúne as ferramentas essenciais para continuar o
caminho da excelência. Terá, todavia, de manter o alerta constante e reforçar, continuamente, o
seu caracter inovador, bem característicos dos últimos anos.

Outros Eventos
Feira

Data

Local

Web-site

Cork in
Science and
Applications

22 e 23 de Maio
de 2019

Espanha

http://corkinscience2019.com/

FICOR

30 de Maio a
02 de Junho

Coruche

www.ficor.com.pt/

Air Summit

30 de Maio a
02 Junho

Ponte de Sor

https://portugalairsummit.
pt/pt/

João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR
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Exportações de cortiça
atingem novo máximo
histórico
O

sector da cortiça voltou a bater todos os recordes em 2018, ultrapassando a barreira dos
mil milhões de euros e atingindo 1067 milhões
de euros em exportações, o que representa
um crescimento de 8,1 por cento face ao ano
anterior, segundo revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). O recorde atingido em
2018 dá continuidade aos valores atingidos
nos últimos anos, já que, desde 2016, o sec-

tor tem vindo a bater o recorde atingido em
2002, quando o sector registou 903,3 milhões
de euros (figura 1). Quanto às exportações em
volume, 2018 registou, também, uma subida
na ordem dos 1,9 por cento, atingindo 201 milhares de toneladas.
O saldo da balança comercial, ou seja exportações menos importações, é extremamente po-

sitivo, sendo que a diferença é de 852,2 milhões
euros, com as importações a registarem valores
de 215,4 milhões de euros. Estes dados fazem
com que a taxa de cobertura seja de 496%.
Ainda sobre as importações, é de referir que
as mesmas registaram um aumento de 22,6
por cento em valor, o que significou um crescimento de 39,6 milhões de euros, e atingindo,
também, o máximo histórico (figura 2).

Evolução das Exportações Portuguesas de Cortiça 2001-2018 (fig. 1)

Fonte: INE
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Evolução das Importações Portuguesas de Cortiça 2001-2017 (fig. 2)
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Fonte: INE
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A indústria exporta mais de 90%
daquilo que produz para 138 países,
sendo que a rolha se mantém como
produto premium, com um peso de
70,5% no total das exportações, face
aos materiais de construção (25,7%),
e outros produtos (3,8%) (tabela 1).
As rolhas representaram, em valor,
752,7 milhões de euros, sendo que
os materiais de construção assumiram 274 milhões de euros.
De realçar que a exportação de
rolhas de cortiça cresceu seis por
cento face a 2017 e os materiais de
construção e decoração também
registaram um aumento na ordem
dos 11,2 por cento.
Dentro do segmento das rolhas de
cortiça, as rolhas naturais cresceram
3,8 por cento, as rolhas de champanhe 0,2 por cento e o outro tipo de
rolhas 17,4 por cento (figura 3).

Exportações por tipo de Produtos (tabela 1)
2017 (4ª. Rev.)

Productos

Kg

Fonte: INE

Comparação
2018 vs 2017

2018 (1ª. Inf.)

€

Kg

€

Kg (%)

€ (%)

Peso Relativo 2018
Kg (%)

Rolhas Naturais

13.743.870

427.835.337 €

13.041.567

444.363.070 €

-5,11%

3,86%

6,49%

41,62%

Rolhas de
Champanhe

14.890.088

133.292.292 €

14.682.225

133.527.794 €

-1,40%

0,18%

7,30%

12,51%

Outro Tipo de Rolhas

22.204.519

148.885.722 €

23.409.556

174.902.651 €

5,43%

17,47%

11,64%

16,38%

TOTAL DE ROLHAS

50.838.477

710.013.351 €

51.133.348

752.793.515 €

0,58%

6,03%

25,43%

70,51%

Materiais de Construção

135.976.064

246.248.828 €

137.328.386

274.001.354 €

0,99%

11,27%

68,31%

25,66%

Cortiça Natural, em
bruto ou simplesmente
preparada, apenas limpa
à superficie ou
nos bordos

8.001.269

13.246.644 €

9.559.799

17.862.973 €

19,48%

34,85%

4,76%

1,67%

Restantes Produtos
Exportados

2.485.316

18.180.152 €

3.018.351

22.965.221 €

21,45%

26,32%

1,50%

2,15%

197.301.126

987.688.975 €

201.039.884

1.067.623.063 €

1,89%

8,09%

100,00%

100,00%

TOTAL GERAL

Evolução das Exportações de Rolhas de Cortiça 2005 a 2018 (Milhões de €) (fig. 3)

Fonte: INE
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405,9
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90,4
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86,7

88,1
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Relativamente aos países importadores de produtos de cortiça, a
França continua em primeiro lugar
ao assumir 18,1 por cento do total
exportado, equivalente a 193,4 milhões de euros. Os EUA ocupam o
segundo lugar assumindo 17,5 por
cento e 187,1 milhões de euros
(tabela 2).
Em relação aos principais mercados de importação dos produtos
de cortiça portugueses, registe-se
que todos eles cresceram, embora
de forma distinta. A França importou mais quatro por cento do que
em 2017, sendo que as rolhas de
cortiça foram o produto mais representativo, equivalendo a 92,5%

84,8
74,5
2009

405,9

127,8

132,2

148,9

123,8

131,6

133,3

133,5

2015

2016

2017
(4ª. Rev.)

2018
(1ª. Inf.)

Principais países das exportações portuguesas de cortiça (Tabela 2)
Productos

2017 (4ª. Rev.)
Kg

França

17.623.329

€
185.164.283 €

Kg
17.760.512

€
193.436.056 €

Kg (%)
0,8%

174,9

Fonte: INE

Comparação
2018 vs 2017

2018 (1ª. Inf.)

444,3

395,6

200
114,4

752,8

710

600
597,4

€ (%)

€ (%)
4,5%

Peso Relativo 2018
Kg (%)
8,8%

€ (%)
18,1%

EUA

21.876.773

169.078.596 €

22.233.325

187.139.288 €

1,6%

10,7%

11,1%

17,5%

Espanha

44.470.486

131.864.914 €

53.255.450

165.864.400 €

19,8%

25,8%

26,5%

15,5%

Itália

11.870.740

99.466.183 €

11.428.927

102.355.867 €

-3,7%

2,9%

5,7%

9,6%

Alemanha

29.834.895

73.369.552 €

30.376.831

76.971.499 €

1,8%

4,9%

15,1%

7,2%

2.654.153

31.337.828 €

2.996.331

36.145.459 €

12,9%

15,3%

1,5%

3,4%

Reino Unido
Rússia

9.116.236

28.317.514 €

7.896.943

29.173.795 €

-13,4%

3,0%

3,9%

2,7%

Chile

1.906.824

25.047.603 €

2.119.707

28.540.456 €

11,2%

13,9%

1,1%

2,7%

China

7.636.958

24.932.449 €

6.070.735

29.191.032 €

-20,5%

17,1%

3,0%

2,7%

Austrália

1.840.790

19.528.571 €

1.871.616

19.831.929 €

1,7%

1,6%

0,9%

1,9%

Restantes Países
TOTAL GERAL

48.469.942

199.581.482 €

45.029.507

198.973.282 €

-7,1%

-0,3%

22,4%

18,6%

197.301.126

987.688.975 €

201.039.884

1.067.623.063 €

1,9%

8,1%

100,0%

100,0%
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Exportações para França - últimos 10 anos - Milhões € - (tabela 3)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: INE

2015

2016

2017

(4ª. Rev.)

2018

(1ª. Inf.)

ROLHAS:

130,7

145,1

153,9

151,2

153,2

150,4

152,3

166,7

172,2

178,8

Rolhas Naturais

87,6

97,8

101,1

95,8

94,0

89,6

90,7

103,0

106,3

107,5

Rolhas Champanhe

22,5

24,0

26,2

26,1

29,5

32,5

31,9

33,1

32,7

33,6

Outras Rolhas

20,7

23,3

26,6

29,3

29,6

28,3

29,6

30,6

33,2

37,8

Materiais Construção

7,0

8,1

8,2

8,7

8,1

8,5

9,0

10,6

12,1

13,1

Restantes Produtos
Exportados

3,5

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

1,4

Total exportado
para França

141,2

153,4

162,4

160,1

161,7

159,4

161,9

178,0

185,2

193,4

Exportações para EUA - últimos 10 anos - Milhões € - (tabela 5)
2009
ROLHAS:

84,1

2010

2011

94,1

2012

98,0

2013

107,0

104,0

2014

Fonte: INE

2015

119,3

140,9

2016
128,5

2017

(4ª. Rev.)

2018

(1ª. Inf.)

131,9

150,4

Rolhas Naturais

63,1

64,1

68,1

73,8

75,6

89,4

103,2

94,2

92,8

109,7

Rolhas Champanhe

12,7

17,7

17,9

21,0

16,4

19,3

23,8

19,1

22,3

22,4

Outras Rolhas

8,4

12,3

12,0

12,2

12,0

10,5

13,9

15,2

16,8

18,3

Materiais Construção

19,3

19,5

27,6

31,5

36,4

31,1

36,0

37,7

36,1

35,3

Restantes Produtos
Exportados

4,5

5,3

0,9

0,4

1,1

1,7

0,9

1,0

1,1

1,4

Total exportado
para EUA

108,0

118,9

126,5

138,9

141,4

152,0

177,8

167,2

169,1

187,1

Exportações para Espanha - últimos 10 anos - Milhões € - (tabela 6)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: INE

2016

2017

(4ª. Rev.)

2018

(1ª. Inf.)

ROLHAS:

48,0

61,8

69,2

57,1

61,0

67,1

73,3

81,9

90,6

92,8

Rolhas Naturais

27,5

37,9

45,3

39,3

42,0

45,8

48,0

52,6

58,1

58,6

Rolhas Champanhe

9,9

11,0

11,2

8,1

7,1

9,6

11,7

15,4

17,0

14,4

Outras Rolhas

10,7

12,9

12,7

9,7

11,9

11,7

13,6

13,9

15,5

19,7

Materiais Construção

9,9

11,5

15,9

20,1

21,3

22,9

22,7

26,0

31,3

58,1

Restantes Produtos
Exportados

18,0

5,2

10,0

14,3

7,0

7,1

5,1

4,0

9,9

15,0

Total exportado
para Espanha

76,0

78,5

95,1

91,5

89,3

97,2

101,1

111,9

131,9

165,9

Principais Produtos Importados
2018 (fig. 4)

Principais países de Origem das
Importações Portuguesas de Cortiça
2018 (fig. 5)

120 000 000

1 757 000
3 233 458 €

133 381
2 924 082 €

542 241
2 466 441 €

8 662
591 819 €

Argélia

Tunísia

EUA
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Suíça

0
Matéria-Prima

Materiais
Construção

Rolhas

Outras Obras

Importações (Kg)

Espanha

Itália

Importações (€)

Marrocos

947 754
2 866 922 €

2 139 430
3 669 650 €

17 206 022
29 626 620 €

72 940 235
15 533 319 €

20 000 000

2 407 731

2 115 071

40 000 000

25 612 011 €

60 000 000

49 500 428 €

80 000 000

45 714 805

100 000 000

6 451 112
17 836 621 €

140 000 000

152 233 347 €

124 803 202 €

160 000 000

51 888 230

do total exportado para este país,
situação que se vem mantendo
ao longo dos anos, com excepção
para 2014. Do total de rolhas de
cortiça exportadas, as de cortiça
natural são as que merecem maior
destaque, ou seja, 55,6 por cento
em 2018 (tabela 3).
Já os EUA cresceram dez por cento
face a 2017, com o impulso dado
pelas rolhas de cortiça, o produto
mais exportado para este mercado, em especial das rolhas naturais
que, no último ano, tiveram um
aumento superior a 18 por cento
(16,9 milhões de euros).
Os materiais de construção tiveram uma evolução desde 2009 até
2013, quebrada em 2014 com uma
descida mais acentuada, mas cuja
recuperação tem sido muito ténue
já que, desde 2016, as quebras
continuam. De 2017 para 2018, a
quebra foi de dois por cento, ou
seja, 800 mil euros (tabela 4).
A Espanha é o terceiro país mais
importante das exportações portuguesas de cortiça, tendo, em
2018, atingido os 165,9 milhões de
euros, mais 25,8 por cento do que
no ano anterior, sendo o país que
registou o maior crescimento.
Destaque para os materiais de
construção, com um aumento de
cerca de 26,8 milhões de euros, ou
seja, 85,5 por cento relativamente
a 2018.
No segmento das rolhas, apenas as
rolhas de champanhe desceram ligeiramente (-2,5 milhões de euros
exportados), as rolhas naturais e
as outras rolhas aumentaram (0,5
milhões e 4,2 milhões de euros
respectivamente).
As exportações para o conjunto
destes três países foram superiores
a 546,4 milhões de euros, o que
equivale a 51,2% do total exportado por Portugal.
Ao nível das importações, Portugal continua a importar sobretudo
matéria-prima com 57,9 por cento
equivalente a 124 milhões de euros
(figura 4).
No que toca aos países, Espanha
continua a liderar com 70,7 por
cento do total e 152 milhões de euros (figura 5).

Restantes
Países

Fonte: INE
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AR promove campanha
de recolha de rolhas
A Assembleia da República (AR) promoveu um
conjunto de iniciativas para celebrar o Dia da
Árvore, de entre elas destaca-se uma sessão de
formação que decorreu no dia 20 de Março, e
que teve como tema “A floresta e consumo sustentável na Assembleia da República”. O evento
contou com uma apresentação do diretor-geral
da APCOR, Joaquim Lima, que traçou o perfil do
sector florestal nacional, e destacou alguns dos
dados mais relevantes sobre o sector da cortiça.
Patrícia Vicente, assessora parlamentar, falou do

consumo sustentável na AR, e o presidente da
11ª Comissão Parlamentar, Pedro Soares, encerrou a sessão de trabalhos.
Para além desta acção, no dia 22 de Março, foi
promovida uma visita aos espaços da AR, onde
estão plantados vários sobreiros, e a 23 de Março os funcionários foram convidados a participar numa caminhada por Monsanto. Por último,
de 21 a 30 de Março, foi promovida uma campanha de recolha de rolhas de cortiça no bar dos
funcionários do Palácio de São Bento.

Sobreiros plantados
em áreas fustigadas
pelos fogos
O

sobreiro é uma das espécies florestais que está
a ser plantada em várias áreas fustigadas pelos últimos incêndios. O projecto “Verde Puro” plantou
mais de 500 árvores de sobreiro e de medronheiro
no concelho de Seia, na Guarda.
Esta iniciativa foi realizada no dia 17 de Fevereiro
pelo município de Seia através do Serviço Municipal de Protecção Civil, e pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) e
pelos voluntários que se ajuntaram à acção.
Também a Quercus e os CTT – Correios de Portugal - reflorestaram o Pinhal de Leiria, fustigado

pelos incêndios de 2017, no âmbito da campanha “Uma Árvore pela Floresta”, através da plantação de 7.650 árvores. A acção decorreu no dia
16 de Março, em colaboração com o Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas
(INCF) e muitos voluntários.
Os portugueses adquiriram 7.650 kits durante
a edição de 2018 desta parceria, que vai já na
quinta edição e que conta como árvores a plantar o sobreiro e a azinheira.
Desde o início desta parceria entre a Quercus e
os CTT já foram plantadas mais de 80 mil árvo-

res. Esta parceria permite florestar com espécies
autóctones diversas Áreas Protegidas e Matas
Nacionais do nosso país, em particular as zonas
mais afetadas pelos incêndios.
À semelhança das edições anteriores, os kits
vendidos são convertidos em árvores de espécies autóctones, que serão plantadas em áreas
ardidas e/ou zonas classificadas do território
nacional. Estas árvores podem ser seguidas
durante cinco anos, mediante o registo no sítio
da iniciativa, em http://umaarvorepelafloresta.
quercus.pt/.

FLORESTA

APCOR promove a floresta
nas escolas

Escola Secundária Gaia Nascente

A APCOR associou-se à iniciativa do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), em colaboração com a Direcção Geral
da Educação, “Floresta com Futuro” e que visa
a promoção da floresta portuguesa em 100
escolas do país. Com o lema “Aprenda a amar
a floresta”, o movimento ECOMTIGO, ECOMTODOS leva às escolas um conjunto de informação sobre este património incentivando os
alunos a preservá-lo e a considerar fazer dele
o seu futuro numa das várias profissões que o
sector oferece.
Para esta sensibilização, foi criado um vídeo
em que quatro jovens personificam quatro
animais presentes na floresta, aos quais se atribui determinadas características que definem
as personagens: criador (mocho), protector
(cabra), guardião (lince ibérico) e explorador
(águia). Depois de visualizar o filme, os jovens
são convidados a fazer um jogo para definir
qual a sua personagem e que profissão florestal se poderá enquadrar nesta figura. Para além
disto, o movimento oferece t-shirts, blocos,
estojos e alguns materiais promocionais para
ficar nas escolas. A APCOR esteve em várias
escolas na região de Gaia, Ovar, São João da
Madeira e Arouca, e chegou a mais de 250 estudantes, do 10º ao 12º ano.
A iniciativa foi lançada em Loulé, no dia 19 de
Março, coma presença dos Secretários de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural,
Miguel Freitas, e da Educação, João Costa, participantes no debate com os alunos promovido durante a sessão.
A iniciativa pode ser acompanha no facebook
em https://www.facebook.com/floresta.futuro.90 e no sítio http://florestacomfuturo.pt/ .

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares

Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar
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Exposição sobre fauna do Montado
“C

iência & Arte no Montado” é o título da exposição de ilustração científica, da autoria da bióloga Shirley van der Horst, que está patente no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche,
desde o dia 9 de Fevereiro.
A exposição dá conta do elevado valor natural
do montado e dos serviços dos ecossistema que
lhe estão associados e prestados pela fauna de
vertebrados. Do elenco de espécies ilustradas,
destaque para a coruja-do-mato, por ser uma
espécie emblemática do montado e pela ligação
cultural de Coruche às aves de rapina noturnas.
Mas estão presentes outras espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, entre outros.
O evento assinala o primeiro aniversário da “Ambios Portugal” – Associação Científica para o Desenvolvimento Sustentável e a Conservação da
Biodiversidade, fundada em 2018, em parceria
com o municipio de Coruche.

Azinheira portuguesa ficou em terceiro
lugar no concurso Árvore Europeia do Ano

A

“Azinheira Secular do Monte Barbeiro” ficou
em terceiro lugar no concurso Árvore Europeia
do Ano, com 32.630 votos. O primeiro lugar foi
para uma amendoeira da Hungria, com 45.132
votos, e o segundo lugar, com 39.538 votos,
para um carvalho russo. Participaram na 9.ª
edição deste concurso 15 árvores de diferentes
países da Europa.
A Azinheira Secular do Monte Barbeiro fica a
cerca de sete quilómetros da aldeia de Alcaria
Ruiva (concelho de Mértola) e permanece na
ponta de um montado. Uma das suas caracte-

rísticas é uma sombra majestosa que em dias de
calor no Baixo Alentejo pode fazer toda a diferença. Afinal, tem uma copa de 23,28 metros de
diâmetro e ocupa uma área com cerca de 487
metros quadrados.
“Para nós já foi muito importante o reconhecimento em Portugal e o facto de sermos o representante português”, disse Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal de Mértola – entidade
responsável pela candidatura desta árvore no
concurso nacional, salientando que esta azinheira representa todo o subsistema do mon-

tado. Segundo o autarca, um dos objectivos era
mesmo chegar ao pódio deste concurso. “É um
terceiro lugar muito relevante até porque se fala
sempre nas três primeiras árvores”, frisa, ao jornal Público.
Esta azinheira gigante tem uma forte ligação
à comunidade. “Desde logo, há uma ligação
sentimental das pessoas à volta daquela zona.
Há uma série de pequenos povoados que conhecem a árvore há muito tempo”, referia Jorge
Rosa. Há ainda uma ligação das novas gerações
a esta árvore que visitam – por exemplo – durante o período escolar. Segundo o autarca, as
visitas a esta azinheira aumentaram desde que
ganhou o título de Árvore Portuguesa do Ano.
Na edição de 2018, o Sobreiro Assobiador da
aldeia de Águas de Moura (concelho de Palmela) conquistou o primeiro lugar, arrecadando
26.606 votos. Com mais de 200 anos, esta árvore
representa a importância do sobreiro no território português. Mas o interesse deste sobreiro
vem sobretudo da sua melodia: os seus 30 metros de diâmetro de copa são um poiso perfeito
para as aves, provocando sons que parecem
que a árvore está a assobiar.

PROJECTOS
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InterCork III
com resultados assinaláveis
C

om término em Julho de 2018, os resultados
do InterCork III – Promoção Internacional da
Cortiça – mostram que a comunicação deste
produto nacional continua no bom caminho. A
título de exemplo, é possível referir alguns dos
resultados alcançados, a saber: mais de 7500
artigos foram publicados nos media internacionais, equivalente a mais de 37 milhões de euros
em publicidade (AVE – Advertising Value Equivalency); 139 profissionais e líderes de opinião
visitaram o sector da cortiça durante os dois
anos de execução do projecto; cerca de 393 mil
fãs e seguidores acompanham o sector nas 28
redes sociais espalhadas pelo mundo e procuram informação nos oito sítios existentes, em
sete idiomas.
A educação dos consumidores, os principais
aliados da cortiça, foi uma constante ao longo
de todo o programa, no sentido de passar as
mensagens deste produto natural e amigo do
ambiente. Assim, para além de se contar com
o envolvimento de 25 personalidades de renome internacional que assumiram a posição de
embaixadores da cortiça (como, por exemplo,
Philippe Faure-Brac e Gabriel Lepousez – França,
Carlos Cabral – Brasil, Eva Brenner – Alemanha,
Dorian Tang e Denis Lin – China, entre outros),
foi possível realizar mais de 150 acções onde estiveram presentes mais de 33 mil participantes
para obter mais informação sobre a cortiça. De
realçar a Cork Academy que foi lançada na China, em Junho de 2018, e que na sua primeira
edição contou com 39 participantes, em 15 cidades chineses. Destes primeiros participantes,

chamados “Approved Cork Educator”, 18 realizaram 27 workshops ou integraram módulos sobre a cortiça nas suas formações e que envolveram 520 profissionais e consumidores de vinho
em 13 cidades chinesas, em apenas três meses.
Esta iniciativa foi de tal forma reconhecida no
mercado que os “educadores da cortiça” continuam a realizar estas formações por todo o país.

Cortiça a preferida dos
consumidores e produtores
A realização de estudos de mercado (25 no total) foi outras das apostas da campanha. Estas
pesquisas realizadas por entidades independentes, como a Nielsen, permitiram obter um
conjunto de informação que demonstra a importância e relevo dado à cortiça, quer junto
dos consumidores, quer dos produtores.
Ao nível da preferência do consumidor, a rolha
de cortiça é o vedante preferido e o sinal de
qualidade do vinho com as seguintes respostas: 97 por cento nos EUA e na China, 95 por
cento em Espanha, 87 por cento em França e
86 por cento em Itália.
No que toca aos produtores, há um claro reconhecimento da cortiça como o vedante de
eleição para os seus vinhos, a saber: 95 por
cento dos Top 100 vinhos mais vendidos na
China estão vedados com rolha de cortiça; 92
por cento dos vinhos mais vendidos em Espanha têm rolha de cortiça; 86 por cento dos
vinhos mais vendidos em França têm rolha de
cortiça; 84 por cento das garrafas de espuman-

te mais vendidas em França são vedadas com
rolha de cortiça; e 72 por cento dos Top 100
dos vinhos premium dos EUA utilizam rolha de
cortiça. Para além disto, foram recolhidos alguns
dados junto de algumas revistas de renome e
que continuam a afirmar os dados anteriores:
89 por cento dos Top 100 vinhos da Wine Spectator são vedados com rolha de cortiça; 69 por
cento dos vinhos premiados no Decanter World
Wine Awards estão vedados com rolha de cortiça e, por último, 8 em cada 9 dos TOP vinhos
rosé mais pontuados na Global Rosé Masters,
estão vedados com rolha de cortiça.
Estes estudos permitiram concluir, ainda, que a
cortiça aporta valor ao vinho e que, em média,
os consumidores estão disponíveis para pagar
mais quatro dólares por um vinho que esteja vedado com este vedante; na China, por exemplo,
este valor atingiu os 5,15 dólares. Também ao nível das vendas, a cortiça ajuda ao aumento das
vendas em volume: mais 48 por cento aumento
no Reino Unido e 43 por cento nos EUA.
De referir que, desde 1999, que a APCOR tem
feito chegar a voz da cortiça aos vários continentes (Europa, Ásia, América e Oceânia),
afirmando-a como produto de excelência. Nos
últimos 20 anos, foram investidos mais 49 milhões de euros na realização de sete campanhas de comunicação que envolveram cerca
de 20 países. Todos os programas contaram
com o apoio dos sucessivos governos portugueses, através de fundos estruturais, e dos associados da APCOR que têm suportado a parte
privado dos projectos.
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Recortes de Imprensa

A Altice Labs apresentou um router em cortiça, um exemplo de “sustentabilidade” que pretende ser, também, uma “peça de arte”. O protótipo foi dado a conhecer por Alexandre Fonseca, presidente executivo
da Altice Portugal, durante a cerimónia de celebração do 3.º aniversário
da empresa, em Aveiro.
O router terá menos 50% de plástico e aproveitará as características da
cortiça, tornando-se assim mais ecológico mas mantendo as mesmas
funcionalidades. A empresa também convidou diversos artistas portugueses e desafiou estudantes para decorarem equipamentos, de forma
a que estes se tornem, em simultâneo, elementos decorativos.

Marine Cork é o nome dado ao barco que utiliza cortiça no revestimento do deck. A empresa que concebeu este deck, a SACE Components,
está há quarenta anos no mercado, trabalhando a cortiça para diferentes aplicações, e desta vez apostou nos barcos. A escolha pelo material,
segundo explicou o gerente da empresa, Francesco Errico, teve que
ver com “o facto de alcançar os mesmos resultados dos produtos anteriormente utilizados, mas ser 100% amigo do ambiente. O material é
resistente à luz do sol e a ambientes salinos, é leve, e muito agradável ao
tacto, quando se anda descalço. É, também, antiderrapante e mantém
uma temperatura agradável mesmo exposto ao sol.”
In, https://www.ligurianautica.com/mercato-nautica/marinecork-il-deck-insughero/39510/, 8 de Janeiro de 2019

In, https://www.jn.pt/economia/interior/router-de-cortica-made-inportugal-apresentada-em-aveiro-10631553.html , 28 de Fevereiro de 2019

A famosa revista ELLE Decor dedicou um conjunto de páginas à
cortiça, exemplificando como é possível escolher diversos produtos
para decorar uma casa. Candeeiros, mesas, bancos, são algumas das
sugestões. No final sugere abrir uma garrafa com rolha de cortiça
para festejar.
In, https://www.elledecor.com/es/decoracion/g25964283/tendenciadecoracion-corcho/, 08 de Fevereiro de 2019

A adega Codorníu, produtor de cava, em Barcelona, Espanha, instalou um
sistema de tratamento das águas e que utiliza a cortiça como material
absorvente para o tratamento dos efluentes da empresa vitivinícola. Este
sistema pioneiro foi desenhado pelos investigadores da Universidade
Politécnica da Catalunha e tem por objectivo eliminar a maior parte dos
nutrientes, dos metais pesados e outros contaminantes. “A cortiça é um
claro aliado para melhorar a qualidade da água e uma fonte de energia
renovável”, referem os investigadores. Nesta máquina foram tratados
200m3 de águas residuais e conseguiu-se a redução de mais de 90 por
cento da carga contaminante da água.
Este sistema foi criado no âmbito do projecto EcorkWaste que conta,
também, com a colaboração do Instituto Catalão da Cortiça, a Fundação
CTM Centro Tecnológico de Manresa e o Grupo TYPSA e INNOVI. Mais
informações disponíveis em o projecto: http://www.ecorkwaste.eu/es/ .
In, https://innovadores.larazon.es/es/not/cordoniu-recicla-sus-corchos-paradepurar-los-afluentes-vitivinicolas, 19 de Fevereiro de 2019

MEDIA

Tatiana Antunes, no âmbito do mestrado em Engenharia dos
Materiais, da Universidade de Aveiro, desenvolveu um filamento em cortiça para utilização em impressoras 3D. Este material
biodegradável destinado a fazer impressões tridimensionais é
elaborado com resíduos de cortiça provenientes do fabrico das
rolhas e apresenta tonalidades castanhas, tem um toque levemente rugoso e, durante o processo de impressão, emite um
leve odor a cortiça.
O material desenvolvido pela estudante “é uma solução totalmente nova em alternativa aos filamentos sintéticos disponíveis
no mercado, cujos ingredientes plásticos não são amigos do
ambiente”, explicou Tatiana.
O projeto foi desenvolvido na Escola Superior Aveiro-Norte
(ESAN) e no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, sob orientação dos professores Martinho Oliveira e Elisabete Costa. O trabalho teve, ainda, o acompanhamento da
investigadora Sara Silva da ESAN e da Amorim Cork Composites.
In, https://www.dn.pt/lusa/interior/criado-filamento-a-base-decortica-para-impressoes-3d-10549600.html, 07 de Fevereiro de 2019
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A utilização da cortiça nos relvados de futebol já chegou ao Chile. Deste modo, este
produto 100% natural passa a substituir os materiais sintéticos utilizados e com
várias vantagens: mais resistente para competições profissionais, com uma vida
útil de pelo menos 10 anos e com uma temperatura mais baixa do que a borracha.
Para além disto, é mais seguro para os futebolistas já que tem um melhor nível de
amortecimento, o que é relevante nas quedas. O estádio Nicolás Chahuán, em La
Calera, Chile, foi o primeiro relvado a utilizar a cortiça. Nele joga a Unión La Calera,
um clube da primeira divisão chilena, e teve um custo de 12.600 milhões de dólares.
“A cortiça tem a vantagem de dar uma maior realidade ao jogo” referiu o responsável da empresa, que afirmou que “a distribuição natural de energia assemelha-se à
de um relvado natural e, assim, evita as lesões. Além de que aquece 30 por cento
menos do que a borracha”.
In, https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-nueva-tecnologia-delpasto-sintetico-en-chile/487623/, 11 de Fevereiro de 2019

A Ford apresentou uma casota de cão com tecnologia de cancelamento
de ruído que incorpora a cortiça. A fabricante automóvel quer ajudar os
cães e donos a passarem as épocas festivas sem sobressaltos. A casota com
supressão activa de ruído ajuda a acalmar os cães, por exemplo, durante
fogos-de-artifício. A audição extremamente sensível dos cães e gatos faz
com que alguns destes animais de estimação entrem em sobressalto ou
stress em alturas de maior ruído, como é o caso dos fogos-de-artifício.
Para já, o projecto não passou da fase de protótipo, mas não deixa de ser
provável a aplicação num produto comercial num futuro próximo.
A casota usa alguma tecnologia presente no SUV Edge e alguns auscultadores para eliminar o ruído de forma eficaz. Os microfones estrategicamente colocados detectam as explosões e desencadeiam a emissão
de frequências que possam mitigar estes sons ou os eliminar completamente.
A casota é revestida de painéis de cortiça, blocos anti-vibrações, ventilação à prova de som e uma porta automática para facilitar as entradas
e saídas.
In, Exame Informática, 18 de Dezembro de 2018
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Cortiça conquista
decoradores
e arquitectos
A

cortiça como material de construção e decoração é, cada vez mais, um elemento que
conquista arquitectos, designers e decoradores. Erico Navazo, decorador espanhol e vencedor de vários prémios da área, escolheu a
cortiça como um dos elementos chave para
desenhar a embaixada de Portugal, na Casa
Decor, em Madrid. O espaço valoriza o desenho do país luso dos anos 50, com linhas simples e sofisticadas. Para criar o espaço, Erico Navazzo escolheu materiais portugueses como a
cortiça, a cerâmica e a madeira, criando uma
atmosfera quente e envolvente. A cor e os detalhes, no mobiliário e nas peças de decoração,
chamam a atenção e foram concebidos por
artistas e profissionais.
Ainda na mesma cidade, a cortiça esteve
presente na sala VIP da ARCOmadrid, a Feira
Internacional de Arte Contemporânea, que
decorreu de 27 de Fevereiro a 3 de Março. O
arquitecto Lázaro Rosa-Vilán escolheu a cortiça

como o material para revestir o espaço, bem
como para o mobiliário. Considerado um dos
decoradores de interior mais sensíveis para a
arte, o artista propôs decorar 1200 m2 num
ambiente de luxo com uma matriz artística
inspirada naquilo que está para lá das cortinas.
Para isso utilizou um material “humilde” e com
grande capacidade criativa. “Até agora tinha
usado a cortiça de forma tímida e pontual, nos
projectos que realizei para a Massimo Dutti ou
Pull&Bear, com pequenos apontamentos, mas
agora quis utilizá-la de forma mais invasiva:
chão, paredes, candeeiros, mesas, bancos, e
até o balcão do bar”, comentou o artista. Rosa-Vilán quer fazer dos diferentes espaços uma
“grande escultura” na qual a cortiça foi trabalhada de forma diferente. “É um jogo de materialidade e de luz, com base em transparências
que se conseguem utilizando lâminas muito
finas de cortiça, e que podem ter inclusive
microperfurações para variar a intensidade da
iluminação” explicou o decorador.
Em Portugal, no Porto, a cortiça também serviu
de inspiração a Nini Andrade Silva que decorou um novo hotel, o Porto Royal Bridges. A decoradora foi buscar à cortiça portuguesa e ao
ferro das pontes que atravessam o rio Douro os
componentes principais da sua essência. Seja

Porto Royal Bridges

Sala Vip ARCOMadrid

Casa Decor

na zona de estar ou no bar Eiffel que se confunde com a recepção, a cortiça é a arrojada
anfitriã da unidade. Os tons sóbrios do ferro – o
cinzento e o verde - complementam a restante
decoração, com especial destaque para os corredores que conduzem aos quartos.
A terceira unidade da Jase Hotels & Resorts dá
vida ao outrora Banco Pinto Magalhães no cruzamento da Avenida Sá da Bandeira e da Rua
Sampaio Bruno. A localização é, de facto, o elemento chave desta unidade de quatro estrelas,
que serve de ponto de partida para a descoberta da cidade invicta.
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Sete mil rolhas
dão origem a mural
de Saimir Strati
O artista albanês Saimir Strati, detentor de nove
Guinness World Records – um deles conquistado
na sequência de um retrato gigante de José Saramago, elaborado com mais de 500 mil rolhas
de cortiça e que está patente em Ponte de Sor
-, veio novamente a Portugal para realizar um
novo painel com rolhas de cortiça. Desta vez, foi
convidado pelo evento “Vinhos em Cena” que
decorreu de 23 a 24 de Março no Teatro Tivoli
BBVA, em Lisboa. Este evento, que juntou vinho e
artes performativas, literatura e música, reuniu 40
produtores de vinho nacionais e internacionais e
convidados improváveis como: Rui Veloso, César
Mourão, Vasco d’Avillez, António Zambujo, Cissa
Guimarães e Bernardo Cabral.
Em entrevista à revista Marketeer, Saimir Strati
referiu que a nova peça não será um recorde
do mundo, mas que representará uma expe-

riência especial: “o público terá oportunidade
de acompanhar de perto o processo de criação
e as técnicas utilizadas.” O artista explica, ainda,
que tem como desafio usar materiais industriais
para construir peças de arte que, ironicamente,
não podem ser reproduzidas ou replicadas de
forma industrial. A cortiça, além de apresentar
essa característica, é um material português
com projecção internacional e já muito trabalhado pelo artista e, por isso, foi a escolha ideal
para o projecto.
“A cortiça é um dos materiais com os quais gosto de trabalhar e quando isso acontece em Portugal ainda tem mais valor. Nos meus planos,

num futuro próximo, está uma exposição de
peças feitas exclusivamente a partir de rolhas.
Seria óptimo se começasse essa digressão em
Portugal”, avança.
Para já, o regresso do artista a Portugal fica marcado por uma colaboração com o Vila Galé Hotels,
pelo que obra executada no “Vinhos em Cena”
será transportada para a unidade Vila Galé Douro
Vineyards, em Armanar, que abre a 1 de Abril.
O mural de Saimir Strati terá 1,80m por 1,60m e
é feito com cerca de sete mil rolhas de cortiça. A
obra é dedicada ao Douro Vinhateiro, um tema
justificado pelas características do hotel que
terá uma forte componente de enoturismo.

ENTREVISTA
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Susana Godinho, CEO e Directora Criativa da SUGO Cork Rugs

“Os tapetes de cortiça dão um conforto
térmico e acústico incrível”
cores muito variada, o que dá muita originalidade aos tapetes. A cortiça que usamos é
maioritariamente natural, mas também podemos usar aglomerada a pedido do cliente. O
linho também é um material natural e a lã é
nova. Já o algodão é reciclado de desperdícios
de t-shirts que são convertidos em tiras já na
SUGO. Não posso deixar de referir que trabalhamos com fornecedores nacionais.

SUGO é a uma linha de tapetes que utiliza a cortiça como elemento principal. Não só pelo facto de
ser um produto natural, mas por todo o conforto
que pode proporcionar. São feitos manualmente,
com diferentes cores e tamanhos. O cliente pode
escolher um tapete exclusivo.
Notícias APCOR - Qual a origem do nome da
empresa SUGO Cork Rugs?
Susana Godinho - SUGO é a união dos meus
dois nomes Susana Godinho, Cork é a palavra
inglesa para cortiça e Rugs para tapetes.

E a manutenção?
Muitas pessoas têm receio de comprar os tapetes porque acham que ao limpar vão estragar a cortiça, mas a questão não é a cortiça! A
manutenção é a mesma de um tapete normal,
deve aspirar com uma escova macia para não
danificar os fios. Se surgir pontas soltas pode
cortar com precaução para não cortar o tapete e em caso de nódoas actue logo, com um
pano húmido ou toalhita. Quando pretender
lavar, o melhor é ser a seco, para que o tinto
das cores não tinja.

Como nasceu a ideia de criar esta empresa?
A minha formação é em design têxtil, já trabalhei com vestuário, tapetes, utilizando sempre
produtos naturais como o linho, o algodão,
o papel. E a cortiça também me chamou a
atenção. De início pensei como é que a podia
colocar num tear e trabalhá-la. O fio não me
pareceu uma boa solução, porque a cortiça ficava quase invisível e eu queria que ela ficasse
mais evidente.

Que tamanhos e preços é possível encontrar?

E como evolui a ideia?
Primeiro bati em algumas portas para tentar encontrar empresas que me pudessem
ajudar a desenvolver uma cortiça com estas
características. E até consegui desenvolver
um protótipo, mas era necessário fazer algum investimento e na altura não consegui
avançar. Isto há sete ou oito anos. Em 2014,
quando a Amorim Cork Ventures lançou o
primeiro desafio às startups, resolvi apresentar tudo aquilo que já tinha desenvolvido, o
protótipo, a memória descritiva, e o projecto
foi bem acolhido. Eramos cerca de 14 projectos e apenas dois avançaram, a SUGO e outro.
Estivemos algum tempo a desenvolver o fio
que precisávamos, a realizar a colecção, a fazer o pedido de patente, etc. Só saímos para o
mercado em 2017.
O mercado foi receptivo?
No primeiro ano fizemos muitos contactos
para apresentar os tapetes e percebemos que
o produto tinha potencial, mas também surgiram vários entraves. Quando falava que eram
tapetes feitos com cortiça as pessoas desconfiavam e os preços apresentados também são
médio-altos, logo a entrada não é fácil. Mas
percebemos, claramente, que tínhamos de
mostrar o produto para os clientes poderem

Susana Godinho faz verificação final dos tapetes

ver, tocar. E avançamos para a presença em
feiras. Foi aqui que tudo começou.
Como se diferenciam os tapetes da SUGO?
Os tapetes são muito versáteis e podem ter um
design exclusivo. Temos desenvolvido padrões exclusivos para clientes. Depois o facto de usarmos
a cortiça também marca a diferença pois é um
material que cada vez mais está associado à imagem de marca de um país e as pessoas gostam de
produtos feitos na Europa. Os clientes gostam de
ver o processo, de visitar a empresa, e nós estamos
sempre de portas abertas. Isto faz toda a diferença
face aos tapetes produzidos na Índia, por exemplo. A cortiça dá ainda muito conforto ao nível térmico e acústico, o que é fantástico para um tapete.
Para além da cortiça que outros materiais
utilizam?
A cortiça e o linho são a base do tapete. Depois
usamos algodão ou lã. E temos uma palete de

Conseguimos fazer tapetes até dois ou três
metros a pedido do cliente, pois para os tapetes maiores temos de recorrer a um parceiro externo, os nossos teares ainda não nos
permitem ir até aqui, e de cumprimento é o
que o cliente desejar. Ao nível de preço temos
tapetes que começam nos 190,00€/m2. Tudo
vai depender da complexidade do desenho,
padrão, número de pontos usados, entre muitos factores.
E qual é o vosso tipo de cliente?
Nós vendemos para um cliente médio-alto
que pode ser particular, embora em número
reduzido, ou lojas de decoração de interiores,
gabinetes de decoradores e hotéis. Quando
falamos em hotéis refiro-me a sítios muito particulares, que são frequentados por hóspedes
que procuram experiências e dão particular
importância aos pormenores. Locais onde há
uma aposta clara nos produtos de qualidade e,
cada vez mais, naturais e amigos do ambiente.
E onde já estão os tapetes da SUGO?
Já temos clientes espalhados por todo o mundo. Japão, EUA, Países Nórdicos, Alemanha,
França, Inglaterra e até em Cabo Verde e nas
Ilhas Maurícias, em resorts que são refúgios da
natureza.
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APCOR lança Concurso de Ideias
J

á estão abertas as candidaturas do Concurso
de Ideias, do projecto Cork_Empreende. Esta é
uma iniciativa da APCOR que aposta na promoção do espírito empresarial, apoiando ideias de
negócio inovadoras e com o objetivo de criar
cerca de 20 novas empresas e vários postos de
trabalho por todo o território nacional.
O projecto tem como principais destinatários
empreendedores com novas ideias de negócio
e as novas PME (constituídas há menos de 2
anos) com capacidade de corporizar novos modelos de negócio.

Os participantes, para além da possibilidade de
concorrer a um dos seis prémios no valor de
cinco mil euros, beneficiam, ainda, de sessões
de coaching e mentoring com consultores especializados em temáticas estratégicas à criação
de um novo negócio e/ou empresa.
“Durante o projeto será feito o mapeamento de
novas oportunidades de empreendedorismo
na fileira da cortiça bem como, das necessidades de capacitação para um amplo programa
empreendedor assente em três eixos de sustentabilidade: competitividade, meio ambiente e
responsabilidade social”, refere João Rui Ferreira,
presidente da APCOR.
Para além da fileira da cortiça, estão envolvidos
no projecto outros sectores estratégicos, como
o da Moda, Design, Arquitectura, TIC, Construção, Agroalimentar e Mobiliário.

Com esta iniciativa, a APCOR pretende desenvolver uma nova estratégia de promoção do
empreendedorismo, baseada em modelos de
negócio orientados para processos tecnológicos
e estimular novas iniciativas empresariais orientadas para a internacionalização.
As candidaturas, que terminam dia 14 de Junho,
devem ser apresentadas na plataforma do projecto, disponível em https://corkempreende.
apcor.pt/candidaturas/, local onde é possível
consultar o regulamento.
Esta iniciativa está incluída num projecto mais
global de apoio ao empreendedorismo que
conta com um valor de investimento total de
294.503,48€, financiado a 85 por cento pelo
Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia,
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional.

Lusodescendente que trabalha a cortiça
entre as 100 maiores criativas dos EUA
Melanie Abrantes, a lusodescendente que le-

vou a cortiça para o mercado norte-americano,
está entre os 100 maiores criadores dos EUA,
pela revista Country Living.
A designer visitou o sector da cortiça em 2015,
acompanhada pela APCOR, mas a sua paixão
pelo material já vem detrás. “Todas as vezes que
ia a Portugal quando era mais nova via produtos
diferentes feitos com cortiça e achava fascinante, porque nem sabia que se podia fazer algo
com o material”, recorda.
Na faculdade onde estudou, a Otis College of
Art and Design, em Los Angeles, apostou em
explorar este material e desde 2013, altura em
que abriu o seu estúdio em Okland, que o tem
vindo a trabalhar.
Neta de portugueses, Melanie Abrantes visita
Portugal uma vez por ano, dividindo-se entre
Lisboa, onde reside a avó, e o Norte, para realizar contactos com empresas de cortiça. “A razão
pela qual trabalho com cortiça é devido à minha
herança genética”, afirmou a lusodescendente,
de 28 anos.
A artista irá mostrar o seu trabalho em Maio de
2019 na New York Design Week, como parte do
grupo de designers independentes JOIN Design, e está em conversações para participar no
programa televisivo da NBC “Making It”, que põe
fazedores a criarem trabalhos manuais.
“Estou a tentar mostrar às pessoas que a corti-

ça tem muitos formatos, utilidades e visuais, em
comparação com outros materiais”, disse à Lusa
a designer, que está agora a tentar criar uma linha “usando as capacidades de isolamento” da
matéria-prima.
“Os meus produtos são virados para a estética e
têm um visual muito específico, mas só faço coisas úteis”, disse. “Nada é puramente decorativo”.

As características específicas da cortiça, como a
sua porosidade, ajudam ao elemento funcional
das peças de design.
Entre os produtos em cortiça que Melanie
Abrantes criou estão caixas de jóias, candeeiros
de tecto, cinzeiros, castiçais e vasos para plantas.
Várias criações misturam cortiça e madeira, o
outro material em que a artista se especializou
e sobre o qual publicou o livro “Carve”, em 2017.
Os produtos são feitos com mais que um tipo
de cortiça, incluindo um tipo “cortiça-mármore”,
que “tem um preço mais elevado” mas leva as
pessoas “a responderem bem às peças”. O custo
dos artigos é um dos desafios da criadora, com
etiquetas que vão até às largas centenas de dólares.
“As pessoas não percebem que a cortiça é um
material muito caro que ainda é retirado à mão”,
argumentou, justificando com o facto de os
consumidores norte-americanos estarem habituados a usar cortiça em objetos simples, como
rolhas e tábuas de cozinha, cujos preços são
baixos. “Tento educar as pessoas em relação ao
valor da cortiça”.
Os seus produtos estão à venda em cerca de 40
lojas nos Estados Unidos e nalgumas boutiques
internacionais, incluindo Japão, França e Inglaterra.
Pode ver mais informações em http://www.apcor.pt/entrevista-a-melanie-abrantes/ .
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Cortiça atrai turistas de todo o mundo

Visita de turistas russos

O Cork Welcome Center (CWC), o centro de

informação da cortiça, já recebeu mais de 250
visitas, nos seus seis primeiros meses de vida.
Cerca de metade dos visitantes foram turistas
que, para além do CWC, visitaram também
empresas de cortiça que participam no Cork
Experience Tour (CET) - um projecto da asso-

Visita de estudantes

ciação que recebe pessoas de todo o mundo,
em visitas organizadas maioritariamente com
agências de viagens, e as leva às empresas
de cortiça para ver a laboração dos produtos.
A outra metade foram associados da APCOR
que visitaram o espaço com os seus clientes
ou colaboradores. Os visitantes vieram de paí-

ses como Portugal, França, Itália, Suíça, Rússia
e Dinamarca.
Registe-se, ainda, que desde o início do CET, há
cerca de dois anos, a APCOR já levou a conhecer o sector mais de 1600 pessoas. Neste momento, a APCOR conta já com o agendamento
de 16 visitas ao sector para o corrente ano.

Visita de arquitectos e designers russos

APCOR integra CPCI
A

APCOR integrou a Confederação Portuguesa
da Construção e do Imobiliário (CPCI), fazendo já
parte da direcção da associação no próximo triénio, na pessoa do seu presidente, João Rui Ferreira. As associações empresariais que representam
toda a fileira da construção e do imobiliário, reelegeram, em Março, Manuel Reis Campos como
presidente da CPCI.
Liderando a única lista concorrente, Reis Cam-

pos aponta o facto da “confederação agregar todas as estruturas nacionais representativas desta
vasta fileira consolidando-se como um exemplo
para o associativismo nacional”. Foram, também,
eleitos como presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gonçalo Salazar Leite, e como presidente
do Conselho Fiscal, Jorge Mira Amaral.
“Os órgãos sociais eleitos renovam o seu compromisso de continuar a reivindicar a adopção

de uma visão estratégica global para a construção e para o imobiliário, essencial para assegurar
a sustentabilidade da economia portuguesa e
para colocar o nosso país, de novo, na rota do
crescimento e da criação de emprego” diz, ainda,
o dirigente associativo, que reuniu o total consenso em torno de uma agenda programática
que contém matérias prioritárias para o sector e
para o país.

.18 NOTÍCIAS APCOR

ASSOCIADO

António Apura, gerente da Manuel Domingos Apura & Filhos S.A.

“Queremos ser uma referência de
excelência no sector”

Manuel Domingos Apura, fundador da empresa

A

empresa Manuel Domingos Apura & Filhos
S.A. é uma empresa familiar, fundada em 1979
pelo então patriarca da família, Manuel Domingos Apura, que, após vários anos a trabalhar no
sector da cortiça, decidiu constituir a sua própria
empresa com a sua esposa e filhos.
A empresa dedica-se, desde a sua fundação, à
preparação de cortiça, área na qual se especializou e que lhe permitiu tornar-se “numa referência da indústria corticeira nacional”, refere o
gerente, António Apura. Em 2000, inauguram as
novas instalações da empresa, em São Miguel do

Empresa dedica-se à preparação da cortiça

Rio Torto, Abrantes, local onde laboram até aos
dias de hoje. Também neste ano conquistaram o
“Prémio PME Excelência Indústria” e iniciaram o
seu processo de certificação Systecode (sistema
de certificação mediante o Código Internacional
das Práticas Rolheiras). Em 2011, conseguem a
Certificação Premium do Systecode, um processo que recompensa as empresas que cumprem
requisitos ainda mais exigentes, quer a nível da
higiene e segurança alimentar, quer do desenvolvimento sustentável e do impacto ambiental.
“A Manuel Domingos Apura & Filhos S.A. apresentou-se na linha da frente de empresas sujeitas
a esta certificação, a qual lhe tem sido atribuída
ano após ano e renovada até a data actual. Esta
certificação é bastante importante para toda a
fileira da cortiça dado que comprova todos os requisitos que uma empresa deve ter neste sector”,
afirma o empresário.
Contando actualmente com 12 colaboradores, a
empresa definiu como missão “ a procura contínua da satisfação plena das necessidades dos seus
clientes, através de uma melhoria constante do
seu processo produtivo, destacando-se pelas suas
óptimas instalações tanto ao nível de armazém
da matéria-prima e produto acabado, como ao
nível do próprio processo de fabrico”. A empresa
“tem uma forte aposta na mão-de-obra qualificada e na rigorosa selecção dos seus fornecedores,
tendo definindo estes como dois pilares fundamentais no processo de melhoria permanente
a que se propõe”, afirma António Apura. Ao nível

dos valores, a Manuel Domingos Apura & Filhos
S.A. definiu: “relacionamento afectivo e humano
com os clientes, os fornecedores e os colaboradores; rigor no cumprimento de todos os compromissos assumidos; perfeccionismo traduzido na
busca sistemática da perfeição em todas as áreas.”
Como pontos fortes, o empresário refere ainda “a
experiência traduzida no elevado conhecimento
do sector por parte da gerência e o conceito alimentar aplicado ao desenvolvimento do produto,
à garantia da qualidade e à higiene.”
A Manuel Domingos Apura & Filhos S.A. tem
como produtos: cortiça 1ª a 6ª traçada destinada
à produção de rolhas; delgado 6 a 12, cortiça traçada com espessura inferior a 13 linhas destinada
principalmente ao fabrico de discos para rolhas
técnicas; e refugo cozido, cortiça de menor qualidade destinada, principalmente, a granulados e
materiais de construção.

Associação em prol
de todo o sector
Para o associado, a APCOR “tem sido de enorme
valia para vencer todas as etapas que este sector
tem enfrentado ao longo dos tempos. Além de
todos os serviços que tem à disposição dos seus
associados, destaco, principalmente, as diversas
campanhas internacionais de valorização da cortiça, onde tem sido um exemplo como se pode
fazer mais e melhor em prol de todo o sector e
do nosso país”, afirma o empresário.

AGENDA ASSOCIATIVA
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A APCOR esteve em...
Santa Maria de Lamas
APCOR no 40º Aniversário
da Cerci-Lamas
A Cerci-Lamas completou 40 anos no dia 16 de
Janeiro. Para celebrar esta data convidou um conjunto de personalidades da região para partilhar
este momento. Joaquim Lima, director-geral da
APCOR, representou a associação nesta celebração que teve lugar nas instalações de Santa Maria
de Lamas. Registe-se que a instituição tem já um
longo percurso em prol da inclusão dos cidadãos
com deficiência intelectual.

Porto

ViniPortugal inaugura
nova Sala Ogival
A ViniPortugal inaugurou um novo espaço de
provas no Porto. A celebração teve lugar no dia
28 de Fevereiro e contou com a presença do
presidente da APCOR, João Rui Ferreira, e do
director-geral, Joaquim Lima. O novo espaço
fica situado na rua das Flores, no coração da
cidade invicta, e pretende dar uma resposta

mais eficiente ao crescente número de turista
que visitam a cidade.

Cortiça no Climate Change
A Climate Change Leadership regressou ao
Porto, no dia 07 de Março, no âmbito do Porto Summit, e trouxe oradores como Al Gore,
Prémio Nobel da Paz, em 2007, e ex-vice-presidente dos EUA. O evento que teve lugar
na Alfândega do Porto focou-se nas soluções
concretas para que a fileira do vinho combata
o impacto das alterações climáticas.
A intervenção de Al Gore, com o tema “Porto Protocol – um caso para optimismo nas alterações
climáticas”, apresentou, entre outros dados, a sua
experiência enquanto pioneiro do The Climate
Reality Project, uma organização sem fins lucrativos orientada para a educação ambiental.
“A Porto Summit pretende demonstrar que todos poderemos contribuir e fazer mais no âmbito do combate às alterações climáticas …. os
cinco speakers, que representam diferentes níveis de intervenção na sociedade, são excelentes

exemplos a seguir e que nos devem inspirar, quer
no foro pessoal, quer ainda no profissional, a travar aquele que é um dos maiores desafios que
enfrentamos”, afirmou o CEO da Taylor’s, Adrian
Bridge, principal organizador do evento.
António Amorim, presidente da Corticeira
Amorim, e um dos oradores do Climate Change
Leadership, lembrou que a indústria da cortiça
faz parte da estratégia de sustentabilidade do
sector vitivinícola. Uma rolha de cortiça anula e,
ainda, dá créditos nas emissões de CO2 de uma
garrafa. E, por isso, alertou: “Não comprem vinho
com rolhas plásticas!”.
Gerard Casaubon, responsável de I&D da empresa chilena Concha y Toro, outros dos oradores
do evento, referiu que “é preciso trabalhar com
biodiversidade, mas também com projectos de
conservação e cooperação com a indústria da
cortiça que representa uma clara oportunidade
de capturar CO2”.
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira, e o
director-geral, Joaquim Lima, estiveram presentes no evento.

Associados apoiam APCOR no InterCork III
A APCOR passa a identificar as empresas associadas, outras empresas e associações nos diferentes mercados que apoiaram a associação
no financiamento do projecto InterCork III – Promoção Internacional da Cortiça.
EMPRESAS FINANCIADORAS - INTERCORK III
PORTUGAL

Lima Vanzeller & Leal, Lda

Portocork America, Inc

3DCork - Intelligent Nature, Lda

M. A. Silva - Cortiças, S.A.

Scott Laboratories, Inc

Américo de Sousa & Filhos, S.A.

Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda

Amorim & Irmãos S.A.

Relvas II - Rolhas de Champanhe, S.A.

Armando Coelho da Rocha - Indústria de Cortiças, Lda

Ricardo Silvestre & Irmão, Lda

Bernardino & Ferreira, S.A.

Sá & Irmão, S.A.

Cork Supply Portugal, S.A.

Sedacor - Soc. Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda

Corksribas - Indústria Granuladora de Cortiças, S.A.

Socori - Sociedade de Cortiças de Riomeão, S.A.

ITÁLIA

Fernando Couto - Cortiças, S.A.

Valdemar Sá - Cortiças, Lda

Amorim Cork Italia S.p.A. Unipersonale

Granorte - Revestimentos de Cortiça, Lda

Waldemar Fernandes da Silva, S.A.

Henri & Filhos, S.A.

FRANÇA
Fédération Française des Syndicats du Liège

ESPANHA

J. A. Rolhas e Cápsulas, Lda

USA

J. C. Ribeiro, S.A.

Amorim Cork America, Inc

Jorge Pinto de Sá, Lda

Ganau America, Inc

José Pereira de Sousa, Lda

Laffite Cork & Capsule, Inc

ALEMANHA

Lafitte Cork Portugal, S.A.

M.A. Silva Corks USA, LLC

DKV - Deutscher Kork Verband

Apostar na promoção do espírito empresarial,
apoiando ideias de negócio inovadoras, que
assentem na criação de novos produtos ou serviços.

AECORK - Associació d`Empresaris Surers de Catalunya

