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Associados em
confraternização

Cork_Empreende
promove seminários

Cortiça atrai visitas
de várias áreas

Cerca de 170 pessoas estiveram reunidas
no Jantar de Natal da APCOR. Foi um
momento de confraternização, de partilha e
de balanço do ano de 2019. O presidente da
APCOR deixou, ainda, alguns desafios para
o futuro.

O projecto Cork_Empreende promoveu
um conjunto de seminários no
Norte e Sul do país, sobre temáticas
como marketing digital, tecnologias
da informação, e a cortiça, na sua
componente histórica.

O sector da cortiça continua a receber visitas
de pessoas de várias áreas. Neste trimestre,
um casal que vive numa caravana e fez um
tour em Portugal, colocou a cortiça no seu
mapa, bem como um grupo de amigos
dinamarqueses e amantes do vinho.
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Cortiça é parte activa do
sonho do desenvolvimento
sustentável
E

Feiras de Vinho
Feira

Data

Local

Web-site

VinExpo
New York

02 a 03 de Março
de 2020

EUA

www.vinexponewyork.com/

Prowein

15 a 17 de Março
de 2020

Alemanha

www.prowein.com/

Vinitaly

19 a 22 de Abril
de 2020

Itália

www.vinitaly.com

VinExpo
Hong Kong

26 a 28 de Maio
de 2020

China

www.vinexpohongkong.com/

Feiras de materiais de construção e decoração
Feira

Data

Local

Web-site

The Big 5
Saudi

08 a 11 de Março
de 2020

Emirados
Árabes

www.thebig5saudi.com/

Domotex Asia

24 a 26 de Março
de 2020

China

www.domotexasiachinafloor.
com/

Buildings NY

28 a 29 de Abril
de 2020

EUA

www.buildingsny.com/

Feicon

31 de Março a 03
de Abril de 2020

Brasil

www.feicon.com.br/

Outros eventos
Evento

Data

Local

Sítio

QSP Summit

26 e 27 de Março
de 2020

Portugal

www.qspsummit.pt

m jeito de balanço do ano de 2019 e de final de um ciclo de 10 anos devemos, enquanto
agentes do sector da cortiça, reconhecer o trabalho realizado em prol da valorização da nossa
fileira no contexto da economia nacional e do seu reconhecimento internacional.
No trabalho realizado pelas empresas é evidente a ambição colocada, a coragem de ir para lá do que
imaginávamos possível, ultrapassar a barreira do negócio e chegar ao consumidor, ser tão arriscado
e inovador na forma de comunicar o que nos permitiu afirmar a cortiça e o sector.
Meta difícil face ao cenário adverso inicial, mas alcançada com o esforço e resiliência, sendo
partilhado por todos nós o espírito de “Renascença”, o retomar do desenvolvimento.
Esta década foi marcada por uma intensa actividade de comunicação, com um forte investimento,
e conseguimos plantar a semente da cortiça na mente de milhões de consumidores e profissionais,
de dar a conhecer o melhor e mais diferenciado recurso natural do nosso país, foi esta aposta que
consolidou e tornou possível este crescimento.
Desde logo, com uma forte afirmação da liderança no mercado vinícola mundial. Suportados por um
aumento e melhoria da competitividade e performance dos diferentes tipos de rolha, recuperamos
para níveis de quota de mercado em torno dos 70%, o que demonstra uma clara preferência por
parte dos profissionais do mundo do vinho. O reconhecimento e preferência dos consumidores de
vinho pelas rolhas de cortiça é outra das nossas metas alcançadas.
A afirmação do potencial que a cortiça tem para ser utilizada em diversas novas aplicações mereceu,
de igual modo, os nossos esforços, sendo evidente os seus impactos na área do design, do têxtil, do
calçado, do desporto, da aeronáutica e dos transportes, entre outros. A cortiça está cada vez mais no
radar e como alternativa sustentável a matérias de origem fóssil ou que comprometem o futuro do
planeta e, por isso, cada vez mais com novos usos potenciais.
A nossa fileira responde como poucas a este desafio. Criar valor e progresso sem comprometer os
recursos naturais e as gerações futuras, uma fileira onde nada se perde, tudo se transforma, onde
pessoas e planeta andam de mão dada. Temos uma oportunidade única de contexto internacional
para afirmar as nossas credenciais e sem receios atacar os concorrentes de base artificial.
Para Portugal, ou de forma mais alargada para a bacia ocidental do mediterrâneo, mais do que uma
bandeira poderemos ser um agente e actor na mitigação das alterações climáticas, um instrumento
político de promoção da coesão social e territorial, um motor de desenvolvimento económico.
Um sonho para que Portugal possa ser um líder mundial neste novo mundo, um exemplo de
desenvolvimento sustentável, e a fileira da cortiça como parte activa desse sonho e desse contributo
para o progresso global.
João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR
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Sobreiro é a segunda espécie
florestal de Portugal
O Instituto da Conservação da

Natureza e das Florestas lançou
o 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN6). Este documento teve
por base um processo multitemporal de análise de alteração do
uso/ocupação do solo para os
seguintes anos de referência:
1995, 2005, 2010 e 2015.
Em 2015, a floresta domina o
uso do solo em Portugal, com
35,8 por cento do território (tabela 1), sendo que, de 2005 para
2015, esta área aumentou 8,5
mil hectares. Por uso florestal
entende-se as superfícies arborizadas (povoamentos florestais)
e as superfícies temporariamente desarborizadas (superfícies
ardidas, cortadas e em regeneração), para as quais se prevê a
recuperarão do seu coberto arbóreo, no curto prazo.
A floresta em Portugal pode ser
organizada em quatro grandes
grupos: folhosas perenifólias
(montados, sobreirais e azinhais), pinhais (pinheiro-bravo e
pinheiro-manso), folhosas caducifólias (carvalhos, castanheiros
e outras) e as folhosas silvo-industriais (eucaliptais) (gráfico 1).
Os montados são a principal
ocupação florestal, com cerca de um milhão de hectares e
representando 1/3 da floresta
nacional. São ecossistemas florestais de uso múltiplo em que
a produção de cortiça é uma das
principais funções.
O sobreiro é a segunda espécie
mais representativa em Portugal,
com 720 mil hectares e 22,3 por
cento, tendo, no entanto, diminuído a sua ocupação de 2005 para
2015, na ordem dos 11,3 mil ha,
mas aumentado, ligeiramente, de
2010 para 2015, em cerca de dois
mil ha (tabela 2).

Áreas dos Usos do Solo (tabela 1)
Uso do solo

Fonte: IFN6

1995

2005

2010

2015

mil ha

mil ha

mil ha

mil ha

Δ [2005-2015]

%UT

Erro %

mil ha

Portugal

-

9.222,5

9.222,5

9.222,5

100,0

-

-

Floresta

-

3.296,5

3.244,8

3.305,0

35,8

-

+8,5

Matos e pastagens

-

2.766,6

2.882,0

2.818,1

30,6

-

+51,4

Improdutivos

-

202,3

191,9

198,4

2,2

-

-3,9

Águas interiores

-

179,3

185,4

194,1

2,1

-

+14,8

Agricultura

-

2.355,7

2.268,2

2.240,8

24,3

-

-114,9

Urbano

-

422,0

450,2

466,1

5,1

-

+44,1

Evolução das áreas forestais por formações florestais (gráfico 1)

Fonte: IFN6
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Áreas Totais por Espécie (tabela 2)
Uso do solo

Portugal continental

Fonte: IFN6

1995

2005

2010

mil ha

mil ha

mil ha

3305,6

3215,9

2015

3164,2

mil ha

3224,2

Δ [2005-2015]

%UT

Erro %

100,0

± 0,4

mil ha

+8,3

Pinheiro-bravo

978,0

798,0

719,3

713,3

22,1

± 1,1

-84,8

Eucaliptos

717,2

785,9

810,8

845,0

26,2

± 1,0

+59,1

Sobreiro

746,8

731,2

717,4

719,9

22,3

± 1,1

-11,3

Azinheira

366,7

335,5

349,2

349,4

10,8

± 1,6

+13,9

Carvalhos
Pinheiro-manso

92,0

66,3

67,2

81,7

2,5

± 3,4

+15,4

120,2

172,9

184,6

193,6

6,0

± 2,2

+20,7

Castanheiro

32,7

38,4

42,7

48,3

1,5

± 4,4

+10,0

Alfarrobeira

12,3

12,2

12,0

16,4

<1

± 7,6

+4,2

2,7

4,7

5,5

8,4

<1

± 10,6

+3,7

Acácias
Outras folhosas

155,2

169,5

176,0

190,2

5,9

± 2,2

+20,7

Outras resinosas

61,4

73,5

71,1

52,2

1,6

± 4,3

-21,3

Sup. temp. desarborizada
s/espécie identificada

20,6

27,6

8,1

5,7

<1

± 13,0

-22,0
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A diminuição da área de sobreiro
é mais evidente nas regiões em que
a espécie tem mais expressão territorial (Alentejo e Lezíria do Tejo),
já nas regiões do Norte e Centro
do País, onde o sobreiro tem pouca expressão, verifica-se um ligeiro
incremento (tabela 3). As maiores
diminuições registam-se na Lezíria
do Tejo, com menos 13 mil ha, e no
Alto Alentejo, 10 mil ha.

O sobreiro, apesar da reduzida expressão no Norte e Centro do País,
é uma espécie com potencial de expansão nestas regiões. Num cenário
de alterações climáticas, é previsível
que ao longo das próximas décadas
ocorra uma consolidação do sobreiro nas regiões mais a Norte, quer
proveniente de novas plantações,
quer da própria regeneração e expansão natural da espécie.

Áreas do Sobreiro por Região (tabela 3)
1995

2005

Fonte: IFN6

2010

∆ {20052015]

2015

NUT III
(mil ha)
Portugal

(mil ha)

(mil ha)

(mil ha)

O sobreiro é, ainda, a espécie mais representativa do Alentejo, ocupando
609, 4 mil ha, o que significa cerca de 85
por cento do total nacional (tabela 4).
No que toca ao número de árvores
por ha, para um povoamento puro,
existem 78 árvores/ha, sendo que a
idade dos sobreiros é superior a 60
anos (tabela 5 e 6). Há, ainda, 36,4
mil ha de sobreiros jovens, com idades entre os 10 e 20 anos.

Áreas das espécies no Alentejo (tabela 4)

Fonte: IFN6
∆ [20052015]

1995

2005

2010

2015

(mil ha)

(mil ha)

(mil ha)

(mil ha)

68,3

62,3

60,5

55,1

4,1

± 4,1

+7,2

Eucaliptos

202,1

212,7

209,6

199,6

15

± 2,0

+13,1

Sobreiro

627,1

635,3

615,1

609,4

45,7

± 0,9

+25,9

Azinheira

328,8

307,5

321,1

317,5

23,8

± 1,5

-10,1

Carvalhos

4,9

4,1

4

4

0,3

± 15,4

+0,1

80,2

115,3

124

131,5

9,8

± 2,6

-16,2

Espécie

(mil ha)
Pinheiro-bravo

%

Erro%

(mil ha)

746,8

731,2

717,4

719,9

-11,3

0,13

0,13

0,10

0,13

0,00

Alto Tâmega

-

-

-

-

-

Área Metropolitana do Porto

-

-

-

-

-

Ave

0,03

0,03

0,03

0,00

-0,03

Cávado

0,20

0,08

0,10

0,08

0,00

Douro

2,27

0,77

0,70

0,97

+0,20

Tâmega e Sousa

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

Castanheiro

0,6

0,4

0,3

0,2

0

>40

+0,2

Terras de Trás-Os-Montes

20,88

12,05

13,63

14,56

+2,51

Alfarrobeira

0,2

0,4

0,4

0,4

0

>40

0

Beira Baixa

16,75

20,36

19,88

20,94

+0,58

Acácias

0

0,1

0,1

0,1

0

>40

0

3,78

3,31

3,56

4,33

+1,03

Outras folhosas

13,6

13,6

14,3

16,2

1,2

± 7,6

-2,6

12,94

11,57

15,46

15,49

+3,92
Outras resinosas

0,3

0,3

0,4

0,3

0

>40

0

0,25

0,17

0,17

0,57

+0,40

-

-

-

-

-

STD s/espécie*

1,3

1,1

0,6

0,3

0

>40

+0,8

Região de Coimbra

0,03

0,03

0,03

0,05

+0,03

1327,4

1353,1

1350,3

1334,6

100

± 0,6

18,5

Região de Leiria

0,05

0,05

0,10

0,13

+0,08

Viseu Dão Lafões

0,00

0,00

0,08

0,10

+0,10

16,71

15,86

16,58

18,21

+2,35

Alentejo Central

185,68

188,33

176,72

179,85

-8,48

Alentejo Litoral

148,66

146,54

148,76

148,99

+2,45

Alto Alentejo

123,98

123,98

118,70

113,92

-10,06

Baixo Alentejo

60,26

69,23

70,58

73,24

+4,01

Lezíria do Tejo

108,51

107,21

100,36

93,36

45,56

31,54

31,84

34,99

Alto Minho

Beiras e Serra da Estrela
Médio Tejo
Oeste
Região de Aveiro

Área Metropolitana de Lisboa

Algarve

Pinheiro-manso

total: floresta

Número de árvores, área basal e diâmetro
médio por composição (tabela 5)
Espécie

Composição

Sobreiro

Fonte: IFN6

Nº de
árvores total

Nº de
árvores por ha

Área basal

Diâmetro
médio

( 1000000 )

(N/ha)

(m2/ha)

(cm)

puro

51,1

78

4,87

28,2

misto
dominante

3,1

65

3,94

27,7

-13,85

misto
dominado

1,7

45

2,14

24,7

+3,45

árvores
dispersas

16,4

-

-

-

Áreas de povoamento por classe de idade (tabela 6)

Fonte: IFN6

classe de idade do povoamento (anos)
Espécie

Composição

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

≥60

Irregular

mil ha
Sobreiro

puro

19,8

36,4

22,1

22,9

27,7

20,6

46,7

461,9

misto dominante

0,9

1,3

0,4

1,2

1,2

1,7

2,9

37,4

misto dominado

1,3

1,1

0,5

0,7

0,3

0,7

1,7

32,1

CAPA
Distribuição percentual dos povoamentos por
estado de vitalidade (tabela 7)
Espécie

bom

razoável

Pinheiro-bravo

82%

Produção média de cortiça e de glande (tabela 9)
Fonte: IFN6
Espécie

mau
9%

8%

Eucalipto

85%

7%

8%

Sobreiro

76%

5%

19%

Azinheira

87%

4%

9%

Carvalhos

87%

10%

3%

Pinheiro-manso

98%

0%

2%

Castanheiro

75%

17%

8%

Alfarrobeira

63%

0%

37%

Sobreiro

Acácia

70%

23%

7%

Outras folhosas

82%

11%

7%

Outras resinosas

86%

6%

7%

86%

5%

9%

Distribuição percentual dos povoamentos por
grau de mortalidade (tabela 8)
Espécie

nula

baixa

média

Pinheiro-bravo

85%

9%

5%

1%

Eucalipto

88%

8%

3%

0,9%

Sobreiro

87%

9%

4%

0,4%

Azinheira

92%

3%

5%

0,7%

Carvalhos

88%

9%

3%

0%

Pinheiro-manso

99%

1%

0,20%

0,2%

Castanheiro

75%

7%

13%

5%

Alfarrobeira

93%

4%

4%

0%

Acácias

72%

15%

12%

1%

Outras folhosas

87%

5%

7%

0,9%

Outras resinosas

88%

6%

3%

2%

Total: floresta

90%

5%

4%

2%

aponta para 116,8 kg/ha e por ano
para os povoamentos puros (tabela
9) e um pouco menos para os mistos
dominantes (91,8 kg/ha e ano).
De destacar, ainda, que o sobreiro
é a espécie mais representativa na
Rede Natura 2000, com 129,7 mil ha
e com um aumento face a 2005 de
mais 4,7 mil ha (tabela 10).

Produção anual de cortiça

kg/ha.ano

kg/ha.ano

Gg/ano

Gg/ano

total

-

310,2

-

82,9

puro

435,7

286,7

116,8

76,9

misto dominante

372,8

17,5

91,8

4,3

misto
dominado

154,9

6

44,9

1,7

Fonte: IFN6
∆
{20052015]

2010

2015

(mil ha)

(mil ha)

(mil ha)

(mil ha)

132,3

106,2

102,5

112,5

Eucaliptos

94,1

96,3

96,7

95,7

16,0%

± 3,1

-0,7

Sobreiro

139

125

125,6

129,7

21,6%

± 2,7

+4,7

Espécie
% UT

Erro%

18,8%

± 2,9

(mil ha)
+6,2

Azinheira

104,3

97,5

96,6

97,8

16,3%

± 3,1

+0,2

Carvalhos

37

26,5

26,8

35,1

5,9%

± 5,2

+8,7

Pinheiro-manso

31,2

43,2

44,1

45,4

7,6%

± 4,6

+2,2

Castanheiro

9,1

10,3

11,4

12,1

2,0%

± 8,9

+1,8

Alfarrobeira

1,4

1,7

1,7

4,5

0,8%

± 14,6

+2,9

0,7

1,4

1,4

1,6

0,3%

± 24,5

+0,2

38,4

41

44,7

46,2

7,7%

± 4,5

+5,2

Outras resinosas

25

24,6

24,9

18,4

3,1%

± 7,2

-6,2

superfície temporariamente desarborizada s/
espécie identificada

3,2

2,8

0,8

0,8

0,1%

± 34,6

-2

Áreas ardidas em floresta por espécie (tabela 11)
2015

2016

2017

Fonte: IFN6

20152018

2018

Espécie
(mil ha)
Pinheiro-bravo

3,9

11,2

118,9

0,7

134,7

Eucaliptos

4,5

35,2

101,2

9,0

149,9

Sobreiro

0,5

1,4

1,8

1,6

5,2

Azinheira

0,5

0,5

0,9

0,2

2,0

Carvalhos

0,5

1,0

3,3

0,1

4,9

Pinheiro-manso

0,0

0,5

1,4

0,8

2,8

Castanheiro

0,2

0,1

0,6

0,0

0,9

Alfarrobeira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Acácias

0,1

0,1

2,8

0,0

3,0

Outras folhosas

1,2

3,2

16,0

1,4

21,8

Outras resinosas

Em relação à espécie por estado
de vitalidade, 76 por cento dos sobreiros estão em bom estado, com
alguns povoamentos a requerer
uma atenção especial. No entanto,
existe 87 por cento dos povoamentos com um grau de mortalidade
nulo (tabela 7 e 8).
Ao nível da produção da cortiça, o IFN

Produção anual de glande

2005

Acácias

elevada

Fonte: IFN6

1995

Outras folhosas
Fonte: IFN6

Composição

Áreas das espécies na Rede Natura 2000 (tabela 10)

Pinheiro-bravo

Total: floresta
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total: floresta

0,3

0,4

3,2

0,2

4,1

11,6

53,6

250,1

14,1

329,4

O sobreiro foi, ainda, uma das espécies menos atingidas pelos últimos
fogos florestais, num total de 5,2 mil
ha de 2015 a 2018 (tabela 11).
O relatório completo do IFN6 está
disponível para consulta no seguinte endereço: http://www2.icnf.pt/
portal/florestas/ifn/ifn6 .
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Natal reúne à
mesa associados
e convidados
da cortiça

A APCOR celebrou mais uma época natalícia com os seus
associados e convidados. O evento decorreu no dia 13
de Dezembro e levou à Casa Ferreirinha, em Vila Nova de
Gaia, cerca de 170 pessoas que se reuniram para confraternizar nesta época festiva. Este foi, também, um momento para fazer o ponto de situação do ano corrente e
lançar desafios para o ano de 2020. E, por isso, o discurso
marcante da noite esteve a cargo do presidente da Direcção da APCOR, João Rui Ferreira, que deixou palavras de
incentivo à indústria e aos empresários (ver editorial). No
evento, juntaram-se, ainda, o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, o presidente
da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Silvestre de
Oliveira, e o vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia,
Patrocínio Azevedo. O deputado do PSD na Assembleia
da República, António Topa, e a deputada do PS, Susana
Correia, também marcaram a sua presença.

ASSOCIATIVISMO
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APCOR lança
Boletim
Estatístico
19/20

A

APCOR acaba de lançar o suporte CORTIÇA |
CORK 19/20. Aqui pode encontrar toda a informação estatística que caracteriza o sector da cortiça,
desde o montado, à indústria, exportação e importação da cortiça e seus produtos, assim como
a lista das empresas associadas, com as suas actividades e contactos. O suporte está disponível em
edição papel e digital, acessível em https://www.
apcor.pt/wp-content/uploads/2019/12/boletim_
estatistico_apcor_2019.pdf . É uma versão bilingue, português e inglês, com mais de 70 páginas
de informação.

Willamette Valley lança chocolates
A
em forma de rolha

s caves Willamette Valley e a empresa Moonstruck Chocolate lançaram uma caixa de chocolates com aroma de vinho e em forma de rolha, com
uma embalagem feita de cortiça.
Com esta experiência, pretende-se levar o apreciador de vinhos a viajar por quatro das variedades da região: Stoller’s unoaked Vintage 2016
Chardonnay e Montinore’s floral 2016 Reserve
Gerwurtztraminer. Seguido pelo Sokol Blosser’s
intentionally-made delicate 2018 Estate Rosé of
Pinot Noir e terminando com o Erath’s 2016 Pinot
Noir – pensado para realçar as melhores características da casta Pinot Noir.
O produto contém, aproximadamente, quatro por
cento de teor alcoólico (em peso) e só é vendido
em território americano, para algumas regiões, a
pessoas com mais de 21 anos. O seu custo é de
35 dólares americanos e pode ser encontrado em
https://moonstruckchocolate.com/ .

Pavilhão de Mozelos
usa cortiça
O

Pavilhão Municipal de Mozelos, inaugurado
no dia 12 de Outubro, conta com a cortiça na
sua fachada exterior. O aglomerado puro expandido foi a opção de revestimento e contribuirá
para o isolamento térmico e acústico do edifício. Esta escolha assume, também, uma promoção para um produto característico da região,
já que Mozelos é uma das freguesias onde se
pode encontrar a indústria da cortiça. O espaço
foi inaugurado pelo presidente da Câmara Mu-

nicipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e
o presidente da Junta de Freguesia de Mozelos,
José Carlos Silva. O presidente da APCOR, João
Rui Ferreira, também se juntou ao evento, bem
como o director-geral da APCOR, Joaquim Lima.
Este equipamento vocacionado para a prática desportiva será a casa do FC Mozelos e
conta com dois espaços: uma zona de jogos
e um espaço multiusos de 250m 2 para outras atividades.

PROJECTOS
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Cork_Empreende
promove seminários

Seminário sobre Peopleware

Seminário sobre Marketing Digital

N

o âmbito do projecto Cork_Empreende, a APCOR promoveu mais três seminários para despertar os jovens empreendedores e empresários para
temáticas que cruzam a cortiça e o negócio.
“Marketing Digital – Ferramenta Estratégica para
fazer crescer o Negócio” foi o seminário que decorreu no dia 30 de Outubro, no Centro de Formação
Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork). Os
oradores da iniciativa foram: José Carlos Pereira,
consultor sénior da Associação Empresarial de
Portugal e mentor, que abordou o tema do marketing e vendas internacionais e Rui Cunha, ex-director de marketing da PROZIS, que falou sobre o
e-commerce.
No dia 06 de Novembro, desta vez no Alentejo, no

Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, decorreu o seminário “A Cortiça – Passado, Presente e
Futuro“ – o primeiro nesta região. Para falar deste
tema os oradores convidados foram: Carlos Faísca – historiador e investigador na área da cortiça;
Paulo Estrada – administrador da Sofalca, Lda., e
Joaquim Lima, director-geral da APCOR. Esta acção de capacitação contou, ainda, com a visita à
Sofalca, Lda. pelos concorrentes ao concurso de
ideias lançado no âmbito do Cork_Empreende.
Por último, e mais uma vez no norte, abordou-se
o tema “Peopleware: Nova Realidade para Novos
Negócios”, no dia 19 de Novembro, no Cincork. Os
oradores neste encontro foram: Carlos Martins –
diretor executivo da OPIUM, Lda., membro da dire-

ção executiva de Guimarães 2012 Capital Europeia
da Cultura e da Fundação Cidade de Guimarães; e
Joana Campos Silva – fundadora e directora criativa do Fashion Makers Studio, criadora da comunidade Porto Fashion Makers e cofundadora da
marca de ilustração The Red Wolf.
O projecto Cork_Empreende, em curso desde
2018, visa apoiar ideias de negócio inovadoras
que assentem na criação de novos produtos ou
serviços relacionados com a cortiça. Este projecto
de apoio ao empreendedorismo 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.
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Uma equipa de investigação da Universidade de Aveiro (UA) conseguiu produzir espumas para isolamento térmico com cortiça desperdiçada na produção de rolhas, através da impressão 3D. Segundo os
investigadores, é possível produzir, de forma fácil e aproveitando a cortiça nacional, “um óptimo isolante
térmico”, promovendo a economia circular.
“Sendo a cortiça um material isolante, a sua utilização na produção de espumas 3D de poliuretano, um
polímero utilizado na produção de vários materiais plásticos, tem a vantagem de ajudar no isolamento,
obtendo-se valores de isolamento térmico idênticos às espumas convencionais”, afirma Nuno Gama, o
investigador responsável pelo projeto.
Criado no Instituto de Materiais de Aveiro (CICECO), uma das unidades de investigação daquela
universidade, o material produzido com o recurso à impressão 3D “abre as portas à produção
de espumas com estrutura celular na exacta medida das necessidades”. Outra das vantagens apontadas da utilização da cortiça, mais propriamente das
sobras da produção de rolhas, é que aumenta a sustentabilidade e a flexibilidade das espumas, “o que pode aumentar a gama de aplicações do material”.
“Neste trabalho foi dado enfoco no isolamento térmico, mas o aumento da flexibilidade que a cortiça proporcionou pode aumentar a gama de aplicações
do material, como por exemplo na absorção de vibrações ou energia sonora”, esclarece Nuno Gama, cuja equipa de projeto integra também os investigadores do CICECO Artur Ferreira e Ana Barros-Timmons.
O custo associado actualmente à produção de espumas 3D torna inviável produzir painéis para o isolamento de habitações, mas com a diminuição dos
custos associados à técnica, “poderá no futuro tornar viável a utilização destes materiais no isolamento de produtos com elevado valor acrescentado”.
In, https://eco.sapo.pt/2019/10/14/universidade-de-aveiro-cria-espumas-de-isolamento-termico-a-partir-de-restos-de-cortica/ , 14 de Outubro de 2019

A Mazda Motor Corporation apresentou o seu primeiro carro eléctrico para produção em massa, o
MX-30. A diferença face aos outros
modelos é que no seu interior usa
materiais que respeitam o meio-ambiente, como a cortiça e telas feitas de materiais reciclados.
Mais recentemente, aquando do
seu aniversário 100º aniversário, a
Mazda anunciou que o início do
seu percurso foi como fabricante
de produtos de cortiça e que enfrentou grandes desafios para se
reconstruir a si e à comunidade de
Hiroxima após a Segunda Guerra
Mundial. A produção automóvel
foi o caminho.
In, https://mexico.autonews.com/movilidad/mazda-presenta-su-primer-auto-electrico-entokio, 23 de Outubro de 2019

O designer italiano Michele Giacopini apresentou no
evento Maison &
Objet, em Paris,
mais alguns produtos com desenhos
contemporâneos.
Um deles é um
jogo de matraquilhos, com um design moderno e sofisticado, cuja mesa
é feita de chapa
perfurada, alguns
componentes de
metal e os punhos
dos bastões e a
bola em cortiça.
In, https://decoracion.trendencias.com/complementos/
original-coleccion-mobiliario-que-giacopini-presentaramaison-objet-incluye-futbolin, 18 de Dezembro de 2019

A marca brasileira Cariuma diminui a pegada ecológica das sapatilhas substituindo as matérias-primas tradicionais por bambu, cana de açúcar e cortiça. Para torná-la totalmente ecofriendly, a
empresa ainda compensa o carbono emitido na produção. Apesar do design simples e das cores
vibrantes, a Cariuma acaba de fazer uma parceira com o artista brasileiro Tomaz Viana para criar
novas sapatilhas que representam a arte de rua do Brasil.
O modelo de destaque da Cariuma é o Ibi. Confecionado com malha de bambu e plásticos reciclados do calcanhar aos dedos dos pés, o sapato é super leve. A empresa desenvolveu um método para trabalhar com o bambu sem que seja necessária a adição de produtos químicos tóxicos.
Primeiro o bambu é transformado em carvão em pó e misturado ao pó do plástico reciclado. Só
depois é confecionado um fio com a matéria-prima para ser usado na produção das sapatilhas.
As solas são feitas com um polímero verde derivado de cana de açúcar e os atacadores com fios de garrafas plásticas recicladas. Para dar ainda mais conforto, as sapatilhas possuem palmilhas confecionadas com espuma, cortiça e óleo de mamona, que guardam na memória o formato dos pés.
In, https://nit.pt/vanity/lojas-e-marcas/estas-sapatilhas-ecofriendly-sao-feitas-de-bambu-cana-de-acucar-e-cortica/attachment/443741 , 05 de Novembro de 2019
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A galeria londrina Tate
Modern tem uma nova
obra no grande Hall das
turbinas. Feita com cortiça
portuguesa, Fons Americanus é da autoria de Kara
Walker, uma artista norte-americana que aborda
temas como a violência
nas relações de poder, o
tráfico de seres humanos,
o racismo.
Criar Fons Americanus
não foi um processo fácil
e exigiu desenhos atrás
de desenhos. A artista reconheceu ter-se sentido
muito pressionada pelo
tempo e pelo facto de
estar a trabalhar para um
espaço singular num museu de grande prestígio e
visibilidade. A dada altura optou por fazer em gesso as figuras que viriam a aparecer
na fonte. Estas esculturas foram depois replicadas por um robô a partir de grandes
blocos de cortiça portuguesa — Walker queria um material sustentável —, recorrendo a um programa de modelação digital usado pela indústria para reduzir tempo
e custos de fabrico. Depois de criada em cortiça, a fonte foi coberta por uma substância que misturava gesso e resina e em que era possível reproduzir as marcas de
estilete que constavam dos modelos saídos das mãos da artista. Está patente até 5 de
Abril, tem 13 metros de altura e há tubarões em vez de golfinhos, sereias ou tritões;
um rapaz com óculos de mergulho e snorkel que nada apesar das ameaças óbvias;
um homem negro num pequeno bote; uma corda suspensa do ramo de uma árvore
a sugerir uma forca.
In, https://www.publico.pt/2019/10/02/culturaipsilon/noticia/tate-modern-ganhou-fontedesconcertante-fala-imperios-escravatura-1888478, 2 de Outubro de 2019

Com o objetivo de incentivar a reciclagem da
cortiça e contribuir para a reflorestação em Portugal, a Missão Continente, em parceria com a
Quercus e a Corticeira Amorim, vai distribuir pelos clientes das lojas Continente um total de 500
mil “rolhinhas”.
Os “rolhinhas” são pequenos depósitos de rolhas
que poderão ser levados para casa e onde as famílias podem ir juntando as suas rolhas de cortiça, até ao momento de as despejar nos recipientes próprios já existentes nas lojas Continente
(junto ao balcão de serviço de apoio ao cliente).
Esta campanha de sensibilização acontece no
âmbito do Green Cork, um projecto criado em 2008 pela Quercus, que já permitiu a
recolha de cerca de 84 milhões de rolhas, e que pretende recordar aos portugueses
a importância da reciclagem de cortiça e sensibilizar a opinião pública para as vantagens ambientais dos produtos de cortiça, enquanto suporte de um ecossistema com
caraterísticas únicas.
In, Vida Económica, 11 de Outubro de 2019
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Cortiça, Nova Iorque e cinco estúdios de designers compõem a City Cortex. Um programa da
Corticeira Amorim concebido pela experimentadesign que tem como objectivo destacar todas
as potencialidades deste material português. Arquitectos e designers como Diller Scofidio + Renfro, Gabriel Calatrava, Leong Leong, Sagmeister &
Walsh e Philippe Starck, vão pensar as cidades do
futuro e criar peças originais, feitas em cortiça e
destinadas ao espaço urbano da cidade de Nova
Iorque.
O programa envolve uma componente de pesquisa acerca do potencial da cortiça portuguesa
e da respectiva indústria e uma componente de
investigação em torno dos laços históricos que
unem Portugal aos Estados Unidos da América. Daí ter sido escolhida Nova Iorque enquanto
palco da iniciativa, sendo que, no final, a cidade
receberá uma exposição e acolherá os diferentes
projectos desenhados e produzidos. Projectos
esses que têm um perfil temporário de três meses mas que Guta Moura Guedes, presidente da
experimentadesign, acredita «poderem vir a ficar
permanentes», pelo menos alguns deles.
Em Junho, serão revelados publicamente, em
Nova Iorque de duas formas: uma exposição,
onde serão apresentados desenhos, maquetes e
elementos de desenvolvimento do processo criativo; intervenções, à escala real, na sua totalidade
ou em fragmentos, em espaços públicos ou semipúblicos de Manhattan.
E, depois de Nova Iorque, a ideia é levar o projecto a outras cidades do Mundo.
In, https://marketeer.sapo.pt/corticeira-amorim-com-projectode-design-para-nova-iorque/, 02 de Outubro de 2019
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Seguro de
Responsabilidade Ambiental

Responsabilidades Estabelecidas por Lei:

A Aon Ajuda a sua Organização:

- Administrativa: Obrigações de Prevenção e Reparação dos Danos.
- Civil: Direitos Indemnizatórios dos Lesados.

- Temos uma Equipa Especializada;
- Trabalhamos com as Melhores Seguradoras;
- Negociamos Condições Especiais para os
Associados da APCOR;
- Apoiamos na Gestão do Sinistro.

Obrigatório para Empresas com Atividade Agravada
(Anexo III do DL 147/2008 de 29 Julho).

Contactos:
Joana Silva

joana.silva@aon.pt
+351 220 001 027

Maria Guedes

maria.guedes@aon.pt
+351 220 001 011
A Aon Portugal, S.A., com sede na Av. da Liberdade, n.º 249 - 2º 1250-143 Lisboa - Portugal, com o NIPC 500 946 728, corretor de seguros, inscrito na ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões), em 27/01/2007, sob o nº 607155481/3, com
autorização para operar nos ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt e www.aon.com/portugal. O mediador de seguros não assume a cobertura de riscos. O conteúdo deste documento destina-se apenas para fins informativos. A Aon nega qualquer
responsabilidade por danos resultantes do uso indevido do presente documento. De acordo com o previsto no artigo 28º da Lei n.º 7/2019, de 16 de Janeiro, para qualquer reclamação relacionada com os serviços de Distribuição de Seguros prestados pela Aon Portugal,
S.A., deverá dirigi-la pa a seguinte morada postal: Av. da Liberdade, nº 249 - 2º - 1250-143 Lisboa ou através do e-mail: geral@aon.pt ao cuidado do Departamento Jurídico. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

VISITAS
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Wine Club da Dinamarca
visitou o sector
N

o dia 8 de Outubro, sete amigos pertencentes ao Wine Club da Dinamarca, o AVK
(“Aalborg Vinsmager Klub”, em dinamarquês),
visitaram o sector da cortiça. Esta viagem surge na sequência da celebração dos quase 25
anos do clube. Amigos desde jovens decidiram criar o grupo para partilhar a sua paixão
pelo vinho e, desde então, têm viajado pelo
mundo vinícola e já foram a países como:
França, Itália, Espanha, Chile, África do Sul e
Califórnia. Portugal foi agora o escolhido e,
juntamente, com ele, o vinho e a cortiça.
A passagem pelo sector deste grupo contemplou uma visita ao Cork Welcome Center,
centro de informação da cortiça com localização na APCOR, e a uma unidade industrial da
região. No final da visita, o grupo de amigos
deixou o compromisso de se tornarem embaixadores da cortiça, com um documento
assinado pelos responsáveis do clube.

Amigos partilham paixão pelo vinho

Cortiça no roteiro
da WeVan
A

cortiça fez parte do roteiro de Clémence e
Thomas, um casal francês que vive na sua caravana e que, de meados de Setembro a meados
de Novembro, visitou Portugal. Esta viagem foi
patrocinada pela Mercedes e pela WeVan (uma
empresa de aluguer de caravanas) e surgiu como
a segunda viagem destes nómadas. A primeira
foi à Dinamarca e deu origem a um livro denominado “Drive your adventure – La Norvege en Van.”
O sucesso do livro, mais de 2500 cópias vendidas
em cinco meses, fez com que os patrocinadores
os convidassem para realizar uma próxima aventura. O destino escolhido foi Portugal.
Estes “vanlifers” que vivem e trabalham na sua
caravana dizem estar “apaixonados por Portugal, pelos seus recantos e pelas suas gentes.”
Esta viagem, que durou dois meses, permitiu
juntar um conjunto de histórias que, agora,
darão origem a um novo livro. “A cortiça não
podia ficar de fora” disse Clémence, que com
a sua objectiva recolheu, atentamente, vários
pormenores desta fileira, desde o montado até

Montado e fábrica conquistaram o casal francês

aos produtos finais. Esta passagem possibilitou
uma visita ao montado, a uma fábrica de cortiça e,
ainda, ao Cork Welcome Center, espaço de informação da APCOR.
Durante a estadia em Portugal, foram partilhando as suas histórias e “fomos promovendo o país

junto do público francês, já que Portugal é muito
popular entre os franceses”, comentou Clémence.
Para acompanhar as viagens destes nómadas é
possível seguir as suas redes sociais em https://
www.facebook.com/roammates/ e https://
www.instagram.com/roammates .
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Campanha de 2019
atingiu
93 mil toneladas
A

campanha de extração da cortiça de 2019
concretizou as expectativas do sector em termos
de quantidades de cortiça produzida”, revelou a
FILCORK – Associação Interprofissional da Fileira
da Cortiça, em comunicado. Segundo a mesma
fonte, “estima-se uma produção na ordem das 4
milhões de arrobas em Portugal e 2,2 milhões de
arrobas em Espanha, totalizando 6,2 milhões de
arrobas, ou seja, cerca de 93.000 toneladas, o que
representou um aumento de cerca de 13% de
cortiça disponível face ao ano de 2018.”
A associação revelou, ainda, que “a quantidade de
cortiça na campanha de 2019 permitiu assegurar
as necessidades da indústria, face à procura do
mercado e aos stocks existentes”, e que ao nível

dos preços se “registou uma redução na ordem
dos 12% face ao ano anterior, uma inversão face
ao aumento de 2018, ainda assim numa tendência de crescimento sustentado desde 2009 em
diante.” Relativamente aos preços de extração, a
Filcork afirma que “há um aumento dos mesmos,
continuando a ser uma realidade a dificuldade
de contratação de recursos humanos.”
As condições climatéricas registadas nalgumas
regiões do país “condicionaram a campanha e
as quantidades extraídas, transitando esta cortiça para a campanha de extração de 2020; o que
permite, segundo o histórico disponível, esperar
para 2020 um aumento da cortiça produzida em
cerca de 30%”, concluiu.

IAPMEI lança Portal do Financiamento
O

IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação – lançou o Portal do Financiamento
(acessível em https://financiamento.iapmei.pt)
que visa agregar o conjunto das soluções de financiamento com o apoio público, disponíveis
para as empresas, em especial para as pequena
e médias empresas (PME).
Enquadrado no Programa Capitalizar, esta ferramenta tem como objectivo ajudar os empresários a encontrar instrumentos financeiros
que melhor se adequem às suas necessidades,
simplificando o acesso aos recursos disponíveis. A informação encontra-se estruturada
em função das diversas áreas de investimento
(inovação, crescimento, expansão, exportação,
capitalização, etc.), da dimensão empresarial
ou do sector de actividade.
De referir que de Janeiro de 2016 a finais de
2019, foram apoiadas mais de 73 mil empresas, num total de incentivos superiores a 8,5
milhões de euros.

.16 NOTÍCIAS APCOR

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS APCOR .17

Conferência QSP reúne especialistas
de todo o mundo
A

APCOR associou-se à QSP na 14ª edição do
QSP SUMMIT’20, que se realiza de 26 a 27 de
Março, na Exponor – Matosinhos. O QSP SUMMIT é a mais relevante conferência de management e marketing da Europa e é já uma referência incontornável para gestores e profissionais.
Esta parceria permite à APCOR disponibilizar
condições especiais de inscrição para os seus associados: 10% desconto em passes individuais e
Corporate; e 5% desconto em passes Premium,
não acumulável com outras promoções.
A 14ª edição irá versar sobre o tema “Facing the
Unknown” e irá contar com prestigiados oradores internacionais entre os quais Malcolm
Gladwell, Keith Weed, Martin Wezowski, Jennifer Petriglieri, Rob Campbell, Arun Sundararajan, Lauren deLisa Coleman, Scott Morrison,
Agatha Ruiz de La Prada, Juliet Rausch, Martyn
Newman, Elizabeth van Geerestein, Maria von

Rede Europeia de
Territórios Corticeiros
continua com a
presidência de Coruche

O

Município de Coruche que preside,
desde 2013, à Rede Europeia de Territórios
Corticeiros (RETECORK), iniciou o seu terceiro mandato. Esta presidência foi renovada na Assembleia Geral da organização
que decorreu a 22 de Outubro, em Badajoz
(Espanha).
A RETECORK foi criada em 2007 na sequência do primeiro encontro de territórios corticeiros, realizado em Palafrugell (Espanha),
em Outubro de 2006, no qual foi aprovada
a constituição de uma Associação de Colectividades Corticeiras a nível europeu.
Com 23 associados de Espanha, Portugal,
Itália e França, a rede visa o desenvolvimento económico-social das povoações e
conhecimento e promoção da cultura da
cortiça, integrando representantes das diversas entidades tradicionalmente ligadas
à actividade corticeira. A APCOR é uma das
entidades portuguesas que representa a
cortiça nesta Rede.

Scheel-Plessen, David Kaiser, Mohanna Azarmandi, Damian Slattery, Piet-Hein Bakker, Mark Melling, Phil Robinson, James Hunt e Nico Mulder.
E prestigiados oradores nacionais como Ana
Pinho, Isabel Furtado, Isabel Vaz, Paula Amorim,
António Lobo Xavier, Luís Onofre, José Alexandre Oliveira, Manuel Violas, José Carlos Pereira,
Frederico Santos, Inês Veloso, Duarte Araújo,
Rosa Silva, Ana Sousa, Carla Pereira, Ana Valentim, José Alexandre Silva, Gonçalo Madail e Luís
Pedro Martins.
O QSP SUMMIT’20 conta com 7 palcos e mais
de 120 expositores. Muito conhecimento, experiência e networking numa área de mais de
20.000m2. O QSP SUMMIT dispõe de tradução
simultânea Inglês - Português no Main Stage.
Poderá consultar todo o programa em www.
qspsummit.pt e obter mais informações junto
dos serviços da APCOR.

Rolhas
recicladas
em
cenário
natalício
O

Centro de Formação Profissional da Indústria
de Cortiça (Cincork) e a Junta de Freguesia de
Santa Maria de Lamas juntaram-se, pelo 4º ano
consecutivo, para levar a cortiça a mais um Natal.
Para o efeito criaram uma árvore de Natal, com
cerca de 7 metros de altura, onde foram usadas
cerca de 27 mil rolhas recicladas, e um presépio,
em escala real, com 14 mil rolhas, o que totalizou cerca de 41 mil rolhas de cortiça recicladas. A
quantidade de rolhas recicladas usadas fez com
que este cenário se tornasse um dos maiores ambientes elaborados com este material.
O conjunto esteve em exposição na Rua da Ribeirinha (entre o Intermaché e o Minipreço)
durante toda a quadra natalícia e embelezou os
jardins da freguesia.

Este foi mais um projeto desenvolvido pelos formandos do Cincork e teve como objetivo promover a reciclagem de rolhas de
cortiça e a sua importância como material
natural e ecológico.
O Cincork destaca a disponibilidade da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas
que, desde a primeira hora, acarinhou o
projecto.
O centro profissional tem vindo a integrar,
nos processos de formação, a promoção e
sensibilização da sustentabilidade ambiental proporcionada pela cortiça, contribuindo, desta forma, para a construção duma
comunidade activa, responsável e em sintonia com o meio ambiente.
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Jorge Amaral, Director de Operações da JACork

Empresa exporta 80% da produção

J

osé Américo de Sousa e Isabel Amaral fundaram, em 1987, a J.A. Rolhas e Cápsulas, Lda. Ele
trabalhava no sector por conta de outrem e ela
advogada de formação. O conhecimento do
sector da cortiça fez com que se aventurassem
num negócio próprio, na altura com apenas
três colaboradores e num pequeno local em
Santa Maria de Lamas. Nos dias de hoje contam com 49 colaboradores directos e estão
instalados numa superfície de 6000 m2, em
São João de Ver. Em 2018, “a empresa avançou
com uma marca mais internacional a JACork,
com o intuito de responder à crescente expansão do negócio no mundo”, referiu Jorge Amaral, director de operações e filho do casal.
Se no início se dedicavam às últimas fases do
ciclo de produção, como os acabamentos, e à
comercialização, ao longo dos anos foram investindo na sua capacidade de produção e de
processos de fabrico, o que lhes permite ter,
actualmente, um leque variado de soluções de
vedantes à base de cortiça destinados a vinhos
tranquilos, vinhos efervescentes e espirituosos.
“A produção de rolhas técnicas é realizada integralmente na empresa, bem como a produção
de cápsulas de plástico e, mais recentemente,
de madeira”, explica Jorge Amaral. E continua:
“as rolhas naturais são adquiridas em bruto e
realizamos todas as fases até ao produto final.”
“O negócio está dividido entre 50 por cento
para os espirituosos e 50 por cento para vinho
e champanhe, sendo que 80 por cento é para
exportação directa para os cinco continentes”,
revela Jorge Amaral. A produção anual de rolhas chega às 130 milhões de unidades que
chegam à Europa Ocidental (Espanha, França,
entre outros) e Europa de Leste e, ainda, à Ásia
Central, mas também aos EUA, África do Sul e,
mais residual, Austrália.

“Seguimos
os standards
mais
elevados
de qualidade”
Competir pela qualidade

Cortiça é um sector de futuro

“O crescimento que tem marcado a empresa tem que ver, essencialmente, com uma
aposta clara na qualidade. Conseguimos
competir nos mercados mais exigentes pois
apostamos na qualidade do nosso serviço
e dos nossos produtos e processos, ao qual
associamos a sustentabilidade como arma
de venda”, revela Jorge Amaral. E reforça:
“desde a entrada da matéria-prima ao produto final seguimos rigorosas práticas, tendo
sempre em mente os clientes e garantindo a
personalização e a total satisfação das suas
necessidades específicas.” As certificações de
qualidade são a prova disso. A JACork é certificada pelo Systecode Excellence (o patamar
mais exigente do sistema de certificação das
empresas mediante o Código Internacional
das Práticas Rolheiras), a ISO 9001 – Qualidade, ISO 22000 – Segurança Alimentar e
encontra-se em processo de certificação
pela BRC – Packaging Alimentar. “Aderimos
a estas certificações não porque nos é exigido, mas como estado de arte. Para nós é
fundamental seguirmos os standards mais
elevados de qualidade”, afirma o director de
operações.
A sustentabilidade está na mira da empresa há vários anos. Jorge Amaral dá alguns
exemplos de acções implementadas ou em
implementação: “utilizamos os desperdícios
para produzir energia - biomassa, vamos
instalar painéis fotovoltaicos para reduzir a
pegada energética, acabamos com a utilização de garrafas de plástico na empresa e
estamos a apostar na produção de cápsulas
de madeira, um produto natural.”

No que toca à relação com a APCOR, o associado refere que “é excelente”. E realça duas
vertentes que considera fundamentais na actuação da associação: promoção do sector e
do produto cortiça, numa óptica global que
refere “tem sido meritória” e a relação estratégica que estabelece com outros organismos
públicos, outras associações, os stakeholders
do sector.
A um nível mais sectorial, Jorge Amaral lança
dois desafios: o sector deve repensar a sua forma de estar no mercado internacional e alterar
as expectativas, colocando uma barreira mais
acima. E passa a explicar: “a forma como as empresas promovem o produto cortiça deve estar mais alinhada para que assim se possa conquistar mais quota aos nossos concorrentes
de produtos artificiais.” Sobre as exportações,
Jorge Amaral considera que o “sector deve ter
uma meta mais ousada e o caminho para lá
chegar é a valorização do produto.” “A rolha de
cortiça tem um mar de oportunidades e não
devemos ter receio de colocar a fasquia nos
1200 milhões de exportações, no curto prazo”,
desafia o empresário. E exemplifica: “os clientes
estão dispostos a pagar mais por um produto
mais sustentável, ainda há muito espaço para
crescer nos produtos de gama média e nos espirituosos a margem de crescimento é ainda
maior.” É por acreditar no futuro do sector que
Jorge Amaral agarrou este negócio de família
há quatro anos. “O sector evolui tanto nos últimos anos que não tenho dúvidas que está cá
para ficar”, remata. É esta certeza que fez com
que a JACork apostasse numa nova unidade
industrial para a ampliação da empresa e que
estará concluída no final de 2020.
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A APCOR esteve em...
Santa Maria da Feira
Um concelho empreendedor
A APCOR, na pessoa do director-geral, Joaquim Lima, esteve presente no “Ciclo de Debates 100+ Santa Maria”, que decorreu no dia
24 de Outubro, nas instalações do ISVOUGA
- Instituto Superior de Entre Douro e Vouga.
O tema em discussão foi “Santa Maria da Feira: Um concelho com ADN empreendedor”.
A sessão contou com a participação do presidente do Município de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, do presidente da Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria
da Feira, Artur Dias, a directora do ISVOUGA,
Adelina Portela, e o director financeiro da
Azevedos - Indústria, Máquinas e Equipamentos Indústria, António Azevedo.
A sessão de debate foi moderada por uma
jornalista, uma vez que a iniciativa foi conduzida pela Caima FM e Azeméis TV (transmissão em direto), em parceria com o jornal
digital A Voz de Terras de Santa Maria.

Caldas da Rainha
Vinhos portugueses querem
atingir mil milhões de euros de
exportações
O Centro Cultural e de Congressos das Caldas
da Rainha recebeu, no dia 4 de Dezembro, o
Fórum Anual Vinhos de Portugal. Uma inicia-

tiva da ViniPortugal, o encontro visou analisar
o desempenho das exportações dos vinhos
portugueses, a evolução, expectativas e condicionantes do mercado nacional e o Plano
Sectorial de Marketing e Promoção para 2020.
O evento contou com a participação de várias
entidades e personalidades da área do vinho,
que destacaram a boa performance dos vinhos nacionais no contexto global. Em 2018
Portugal ocupava o 9.º lugar no ranking mundial de países exportadores de vinhos, atrás
da Nova Zelândia e estando à frente de países
como África do Sul e Argentina. No ano passado Portugal exportou mais de 803 milhões
de euros em vinhos, um aumento de três por
cento face a 2017. É objectivo da ViniPortugal
que as exportações dos vinhos portugueses
cheguem aos mil milhões de euros em 2022.
As apresentações podem ser descarregadas
no seguinte endereço: https://www.viniportugal.pt/detalhesNoticia?codNoticia=10103 .
A APCOR esteve representada no evento por
alguns elementos da sua equipa.

Gondomar
APICCAPS lança Plano de sustentabilidade
O presidente da APCOR, João Rui Ferreira,
foi um dos convidados da conferência da
Associação Portuguesa dos Industriais de

Calçado, Componentes, Artigos de Pele e
seus Sucedâneos (APICCAPS) com o tema
“Sustentabilidade: desafios e oportunidades”. O evento decorreu no dia 05 de Dezembro, na LIPOR, e teve como objectivo a
apresentação do Plano de Acção do Cluster
do Calçado para a Sustentabilidade para
além de analisar os desafios do sector nesta
e noutras matérias como mercados, vendas
on-line, novos modelos de negócio, entre
outros.
O evento contou, ainda, com a presença da
secretária de Estado do Ambiente, Inês dos
Santos Costa, e do secretário de Estado do
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.
Sob coordenação da Associação e do Centro Tecnológico do Calçado, o documento
será uma ferramenta essencial para o reposicionamento estratégico do sector na
cena competitiva internacional. Em termos
práticos, este plano de acção divide-se em
três eixos (Planeta, Pessoas e Empresas),
apresenta mais de 12 medidas, distribuídas
por cerca de 50 acções. Desenvolvimento
de novos materiais, rastreabilidade das matérias-primas, informações sobre os produtos, pegada ambiental dos produtos ou eficiência energética são algumas das acções
a desenvolver.

Visite o Centro de Informação da Cortiça
Horário: 9h-12h30 | 14h-17h
Avenida Comendador Henrique Amorim, 580 | 4536-910 Santa Maria de Lamas
Marcações: info@apcor.pt | 227 474 040

