
João Matos Fernandes, num texto de 
opinião sobre a fileira da cortiça, refere que o 
sobreiro é a base de um ecossistema valioso 
a nivel nacional, europeu e mediterrâneo e 
que a indústria da cortiça é uma referência 
na Economia Circular.
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Ministro do Ambiente diz que 
sector é uma referência na 
Economia Circular

O sector da cortiça está a crescer em 
actividade e valor. Esta é a principal 
conclusão do estudo promovido pela 
APCOR, em colaboração com a Deloitte 
Corporate Finance S.A., e que analisou a 
performance financeira e operacional do 
sector, nos últimos anos. 
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Estudo 
Financeiro

No âmbito do mais recente projecto de 
comunicação internacional da cortiça, a 
APCOR já iniciou as suas actividades nos 
mercados. No Brasil, juntou-se à promoção 
dos vinhos portugueses para marcar presença 
num evento; e, na China, a “escola” de 
formação da cortiça continua a marcar pontos. 

| p. 15

Promoção Internacional 
já iniciou

Sector da cortiça resiste à Covid-19
| p. 5 e 6
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Vivemos, ainda, um contexto de grande imprevisibilidade e sendo a crise ditada pela COVID-19, de 
escala global e totalmente inesperada, não era expectável que o nosso sector ficasse alheio à mesma. 
Agora, já que confrontados com esta realidade, devemos, quer de forma individual, mas sobretudo 
colectiva, conseguir encetar todos os esforços para, logo que as condições globais permitam, retomarmos 
o percurso de crescimento que na última década nos trouxe até aqui.
Agora que enfrentamos uma segunda vaga pandémica, é muito importante reforçar os planos de 
contingência, as medidas de mitigação à propagação da doença com prioridade à saúde de todos os que 
trabalham nas empresas e no nosso sector, para que possamos dar continuidade ao bom funcionamento 
da nossa cadeia de abastecimento. Enquanto líderes mundiais do sector da cortiça, temos de ter clara 
esta responsabilidade. Nunca é demais deixar uma palavra de agradecimento a todos os que trabalham 
no sector, pois o seu empenho tem sido notável.
Num contexto de tamanha imprevisibilidade, é difícil antecipar os verdadeiros efeitos que, de forma 
directa ou indirecta, esta crise irá deixar, mas a APCOR continuará o seu trabalho de forma empenhada 
em apoiar os seus associados. Este trabalho combina o foco no momento actual, mas também um olhar 
para o futuro, criando um clima e espaço de confiança, com discussão e soluções aos desafios que 
teremos pela frente. Nesta edição trazemos, também, o Centro Tecnológico da Cortiça - peça essencial 
na nossa rede colectiva - que está de forma activa empenhado no apoio à nossa rede empresarial e com 
um olhar para novas oportunidades.
Estamos certos que é em momentos difíceis como o que vivemos que devemos olhar para o que 
verdadeiramente faz sentido, e é isto que nos deve merecer a máxima atenção.
Nesse sentido, apelamos a todos os colegas do sector que depositem a atenção na dimensão florestal 
da nossa fileira. O montado de sobro deve merecer um olhar atento e comprometido. Todos nós somos 
responsáveis pela floresta que temos e, nada como num momento difícil como o que estamos a viver, 
para definirmos a estratégia para a floresta que pretendemos ter.
O montado e o sobreiro devem merecer uma atenção e acção prioritária, de todos os agentes da fileira 
e, nesse sentido, a APCOR passou a considerar essa dimensão na sua acção estratégica.
Mais e melhor montado é o lema dessa estratégia e congratula-nos de ver neste jornal a visão do 
Ministro do Ambiente e da Ação Climática ao afirmar que “As propriedades e utilizações únicas da cortiça 
conferem ao sobreiro e aos montados um valor económico significativo e a esta fileira o enquadramento 
certo nos princípios da bioeconomia sustentável, com um forte perfil de descarbonização.”
Reconhecemos os problemas existentes e os desafios que temos pela frente em prol de um montado 
mais robusto e disseminado pelo país. Tarefa árdua, mas fundamental para garantir a posição de 
responsabilidade sectorial que assumimos no contexto nacional e internacional. Não podemos baixar a 
guarda, todos somos necessários.
Desta vez olhamos com atenção para o montado, mas estamos também a trabalhar arduamente na 
nossa promoção internacional como irão verificar nas próximas edições.
Obrigado a todos pela dedicação nestes tempos difíceis. Muita saúde!

João Rui Ferreira
Presidente da Direcção da APCOR 

Resistir e olhar para o futuro 
com determinação e confiança
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O sobreiro não é apenas
uma árvore

O sobreiro é a folhosa indígena mais repre-
sentativa no Continente português, segundo o 
mais recente inventário florestal nacional. 
Ocupando cerca de 720 mil hectares, o sobrei-
ro está presente em quase todas as regiões do 
País. As características botânicas desta espécie 
tornam-na uma das árvores indígenas mais 
valiosas da flora portuguesa, possuindo uma 
casca grossa, facto extremamente raro no reino 
vegetal, ao qual acresce a capacidade de sobre-
viver e reconstituir essa casca, após a extração. 
As propriedades e utilizações únicas da corti-
ça conferem ao sobreiro e aos montados um 
valor económico significativo e a esta fileira  o 
enquadramento certo nos princípios da bioe-
conomia sustentável, com um forte perfil de 
descarbonização. 
O sobreiro é responsável pela fixação de gran-
des quantidades de dióxido de carbono. Se-
gundo dados do setor, cada ano, os montados 
e sobreirais retêm 14 milhões de toneladas 
deste gás com efeito de estufa. Os produtos 
resultantes da extração prolongam esse efeito, 
ao longo de todo o ciclo de vida dos produ-
tos. O sobreiro tem ainda outra particularida-
de – durante o processo de autorregeneração 
que sobrevem ao descortiçamento, aumenta 
a sua capacidade de absorção de dióxido de 
carbono em cinco vezes.  Este sistema inter-
dependente da presença humana para a sua 
completa gestão é um contribuidor líquido 
para o sequestro de carbono, minimizando as 
emissões de gases de estufa e, dessa forma, 
contribuir para diminuir os efeitos das altera-
ções climáticas.
Estes sistemas desempenham também um im-
portante papel na proteção do solo e na regu-
larização do ciclo da água, constituindo uma 
barreira contra o avanço da desertificação na 
Bacia Mediterrânica.  Ou seja, os montados não 
se reduzem à exploração do coberto arbóreo. 
Este sistema humanizado pressupõe o apro-
veitamento da árvore mas também do solo, 
para pastagens e culturas temporárias, a api-
cultura, a colheita de cogumelos, a produção 

2018 e 2019, consolidando uma balança co-
mercial fortemente superavitária.
Um olhar aprofundado revela, todavia, sinais 
preocupantes. Verifica-se uma diminuição da 
lotação dos povoamentos em resultado do 
seu envelhecimento e ausência de regene-
ração natural. Os incêndios e os problemas 
fitossanitários, agravados por secas e ondas 
de calor, têm causado maior mortalidade, que 
não é compensada pela regeneração natural 
e pela plantação de novas árvores. As fragili-
dades associadas aos montados de sobro são 
reconhecidas no Plano Setorial da Rede Natura 
2000, ao considerar que os montados formam 
habitats com bastantes fatores de ameaça. 
A mobilização do solo é altamente prejudicial 
para o sistema do montado, sendo necessário 
introduzir um sistema agrícola de conserva-
ção, protegendo dessa forma a sua camada 
superficial, rica em matéria orgânica e biodi-
versidade. A retenção de água e a fixação de 
carbono estão diretamente relacionados com 
o teor de matéria orgânica presente no solo. 
Para se ter noção desta relevância, note-se     

de ervas aromáticas e a caça. O sobreiro não 
é apenas uma árvore mas a base de todo este 
sistema multifuncional.
Portugal representa cerca de metade da pro-
dução mundial, é o maior transformador da 
cortiça e o seu maior comercializador, para o 
que contribui um setor altamente organizado 
e inovador, com uma grande capacidade in-
dustrial instalada. As exportações portuguesas 
de cortiça superaram mil milhões de euros em 

O sobreiro é a base de um ecos-
sistema biodiverso que con-
tém endemismos e espécies 
raras de fauna e flora, estando 
hoje identificados como dos 
mais valiosos a nível nacional, 
europeu e mediterrânico.
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   que o aumento de um por cento no teor de 
matéria orgânica pode representar o seques-
tro de cerca de 25 toneladas de carbono por 
hectare. 
Alterações climáticas e práticas menos corre-
tas de gestão têm como consequência solos 
depauperados, baixo nível de matéria orgâni-
ca, escassez e fraca capacidade de retenção 
de água, comprometendo a produtividade 
do montado, provocando o seu abandono e a 
maior recorrência de incêndios rurais. Este é o 
ciclo que tem de ser revertido a todo o custo e 
a política florestal não pode deixar de conside-
rar como um dos seus principais propósitos a 
manutenção e valorização do montado como 
sistema multifuncional saudável e sustentável, 
fundamental para travar as alterações climáti-
cas e evitar a escassez de oferta de cortiça na-
cional às indústrias de transformação. 
Revestem-se, portanto, de crescente impor-
tância os Programas Regionais de Ordenamen-
to Florestal e do Programa de Transformação 
da Paisagem e os regimes de incentivos. 
No caso dos incentivos atribuídos através do 
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 
2020), salientam-se os concursos para a apresen-
tação de candidaturas no âmbito da Medida 8, 
relativa à proteção e reabilitação de povoamen-
tos florestais. São apoios que visam, entre outros, 
a florestação de terras não agrícolas, a prevenção 
da floresta contra agentes bióticos e abióticos, a 
melhoria da resiliência e do valor ambiental das 
florestas e a promoção económica e a competiti-
vidade dos produtos florestais. Salienta-se ainda 
a relevante abordagem multifundos, no quadro 
do Programa de Transformação da Paisagem, 
que permite apoios complementares aos do 
PDR 2020 através do Fundo Ambiental, por um 
período de 20 anos, para a manutenção e gestão 
dos povoamentos. 

Ainda no âmbito do PDR 2020, a reprograma-
ção das operações florestais, realizada em 2017, 
introduziu o apoio à instalação de sistemas de 
rega. Povoamentos de sobreiro com rega de ins-
talação melhorada até aos 10 anos de idade são 
mais bem sucedidos, aumentando a produção 
de cortiça e melhorando o rendimento dos pro-
dutores florestais. 
No quadro da nova política para a provisão e re-
muneração dos ecossistemas em espaços rurais 
vulneráveis, o Fundo Ambiental encontra-se a 
apoiar projetos de renaturalização, destacando-
-se as ações de arborização com espécies au-
tóctones características das paisagens meridio-
nais, nomeadamente montado de sobro e de 
azinho, com vista à recuperação dos valores e 
das funções naturais representativos do Parque 
Natural do Tejo Internacional. Com o objetivo 

de promover uma alteração estrutural na ocu-
pação e gestão dos solos, será lançada em bre-
ve a 2ª Fase do Programa de Remuneração dos 
Serviços dos Ecossistemas em espaços rurais, 
dirigida aos territórios com elevada suscetibi-
lidade à desertificação e de elevado valor am-
biental e ecológico.
Num momento em que o atual consumo de re-
cursos excede aquele que pode ser renovado de 
forma sustentável pelo planeta, fica demonstra-
da a necessidade de uma mudança de paradig-
ma económico. A economia linear, que preda os 
recursos e não os reutiliza, é passado. Uma maior 
circularidade da economia promove a utilização 
dos recursos naturais no seu valor mais elevado 
por mais tempo, através do uso em cascata da 
biomassa, da reciclagem, assegurando a preser-
vação e a regeneração do capital natural. 
Por outro lado, a cortiça, com a sua base natu-
ral e renovável e as suas características físico-
-químicas, é extremamente competitiva na 
substituição de inúmeros produtos derivados de 
combustíveis fósseis. Esta substituição por mate-
riais bio-based, amplamente destacada em todas 
as estratégias europeias, terá na cortiça um dos 
exemplos a replicar. 
O Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável 
2030, que o MAAC se encontra a desenvolver, é 
o instrumento que permitirá preparar Portugal 
para esse desafio. Desenvolver uma bioecono-
mia circular e de baixo carbono, porque só assim 
se cria valor acrescentado de longo prazo, valo-
riza o território, com modos de produção e de 
consumo que não impactam e, em certos casos, 
até regeneram ou melhoram os serviços am-
bientais existentes, e que promovem ativamente 
a redução de emissões. 
É este o nosso – e o vosso – desafio de curto prazo.

João Pedro Matos Fernandes
Ministro do Ambiente e da Transição Energética

Se este setor é já uma referên-
cia no que se refere à Econo-
mia Circular, a abordagem 
pode ser potenciada com um 
ainda maior aproveitamento 
dos desperdícios do processo 
industrial, uma maior eficiên-
cia energética e hídrica em 
todo o processo e com uma 
substancial ação de recolha 
seletiva de rolhas e outros pro-
dutos de cortiça para a sua re-
ciclagem.
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A APCOR realizou mais um questionário às 
empresas suas associadas no sentido de ava-
liar o impacto que a Covid-19 está a ter no seu 
negócio e na sua empresa. Este inquérito teve 
lugar no mês de Julho e permitiu concluir que 
95,6 por cento das empresas que responde-
ram continuam a laborar normalmente, sen-
do que apenas três encerraram (gráfico 1). As 
três empresas que referiram estar encerradas 
dizem que estão em  “lay off”. De referir que 
83,8 por cento das empresas estão situadas 
no concelho da Feira, 4,4 por cento em Ovar e 
as restantes noutros concelhos do país.
Quando questionados sobre a retoma da acti-
vidade após o estado de emergência, 67,7 por 
cento diz que sempre laborou normalmente, 
20 por cento retomou com normalidade e 
12,3 por cento ainda continua com dificulda-
des (gráfico 2).
Quando questionados sobre os colaborado-
res, 84,6 por cento diz que está a laborar com 
todos, e 15,4 por cento não tem todos os tra-
balhadores ao serviço.  Dos ausentes, a baixa 
médica é o motivo de ausência para 80 por 
cento dos colaboradores, sendo que o regime 
de rotatividade é referido por 20 por cento 
das empresas (gráfico 3 e 4).
Quando questionadas sobre o impacto que 
a actual situação está a ter no seu negócio, 
93,8 por cento refere que “sim” e apenas 6,2 
por cento menciona “não”.
Quando pedidos para comparar com o perío-
do homólogo, 29,5 por cento refere que está 
a ter um impacto negativo de 21 a 30 por cen-
to no negócio, 19,7 por cento entre 11 a 20 
por cento  e 18 por cento entre 41 e 50 por 
cento (gráfico 6). Para 80,9 por cento dos     

Covid-19 e o impacto no 
sector da cortiça

Fonte: APCOR
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Qual o motivo de ausência? 
(Gráfico 4)

A empresa está a sentir o impacto no seu 
negócio resultante da pandemia? 
(Gráfico 5)

A empresa está a laborar com todos os 
seus colaboradores?
(Gráfico 3)

Qual o impacto no seu negócio da actual 
pandemia face ao mesmo período do ano 
passado? 
(Gráfico 6)

A empresa retomou a normalidade após 
o estado de emergência? 
(Gráfico 2)

A empresa continua a laborar? 
(Gráfico 1)
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    associados a situação irá agravar-se a 
partir de Setembro, com uma redução de 
vendas. Ainda assim, 11,8 por cento refere 
o aumento das vendas (gráfico 7).
Para enfrentar a actual situação económica 
das empresas, o governo lançou um con-
junto de medidas. Quando questionados 
sobre estarem a recorrer às mesmas, 45,7 
por cento afirma que “não”, sendo que a 
medida “moratórias no crédito” foi a medida 
mais usada por 17,3 por cento das empre-
sas, seguida pela “Linha de Crédito às Em-
presas” e o “Lay Off Simplicado”, com 14,3 
por cento respectivamente (gráfico 8).
Quando questionadas sobre a possibilida-
de de vir a usufruir das medidas no futuro, 
40 por cento refere que “Não” está a pen-
sar recorrer às medidas, sendo que 34,3 por 
cento aponta a “Linha de Crédito às Empre-
sas” e 11,4 por cento o “Lay Off Simplifica-
do” como possíveis medidas a implementar 
(gráfico 9).
Quando questionados sobre as medidas, 
os associados referem a “complexidade” 
como o principal problema, com 70,8 por 
cento, os “prazos demorados” (56,9%) e os 
“montantes insuficientes” (36,9%) também 
são dois entraves a estes pedidos de apoio 
(gráfico 10).

E pensa vir a recorrer a alguma medida 
no futuro? 
(Gráfico 9)
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Quais os principais problemas nas medidas de apoio?
(Gráfico 10)
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E qual será o impacto no negócio a partir 
de Setembro? 
(Gráfico 7)

Que medidas implementou a sua 
empresa? 
(Gráfico 8)
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França

Indústria 
Vinícola
e a 
Covid-19

Austrália

Um estudo recente desenvolvido na Austrália 
demonstrou que os hábitos de consumo não 
alteraram drasticamente devido ao confina-
mento, como sugeriam alguns artigos de jor-
nais. O estudo aos consumidores de vinho, em 
Maio de 2020, foi promovido pelo Ehrenberg 
Bass Institute da University of South Australia 
e desenvolvido pelos investigadores Larry Lo-
ckshin, Armando Corsi e Johan Bruwer. O mes-
mo foi publicado na revista Australian & New 
Zealand Grapegrower & Winemaker do mês de 
Agosto.
O estudo faz parte de um trabalho interna-
cional mais alargado, levado a cabo pela Aca-
demy for Wine Business Research (AWBR), de-
senvolvido em 11 países e que visa comparar 
e perceber como é que as diferentes culturas 
reagiram às medidas de isolamento impostas 
na consequência da Covid-19.
No caso da Austrália, a amostra é composta 
por 269 consumidores de vinho, abrangendo 
género, idade e hábitos de consumo. As per-
guntas formuladas fizeram sempre o compa-
rativo antes e depois do isolamento para os 
diferentes tipos de bebida: vinho tinto, branco, 
cerveja e espirituosos. No geral, aqueles que 
nada consumiam, que bebiam pouco ou o 
mesmo ficaram pelos 82 a 85 por cento, e ape-
nas 15 a 18 por cento afirmou que consumia 
mais. Sobre o local de compra, as mudanças 
também não existiram. 57 por cento refere 
que não compra vinho nos retalhistas online, 
61 por cento que não opta pelos sítios das ca-
ves e 62 por cento que não compra directa-
mente nas caves. A maioria dos compradores 
continua a dirigir-se aos seus locais normais de 
compra. Esta análise é para o local de compra e 
não para o volume, pelo que é provável que os 
consumidores, numa fase inicial, tenham com-
prado mais vinho do que o normal. 
Os números das vendas online demonstram 
que o número de consumidores não aumen-
tou, apenas aumentou a quantidade de vinho 
que estes compraram. Os autores prevêem, 

ainda, que não haverá grandes mudanças no 
consumo, com excepção para o consumo nos 
bares, clubes e restaurantes, dadas as restri-
ções impostas.

 In, https://winetitles.com.au/how-wine-and-alcohol-purcha-
sing-and-consumption-changed-during-covid-19-isolation-
-in-australia/

O champanhe é a bebida que mais sofreu nesta 
época de pandemia. Segundo um artigo pu-
blicado na The Drinks Business, a França - que 
representa 50 por cento das vendas mundiais 
de champanhe -, foi o país que mais sentiu o 
encerramento dos bares e restaurantes e com 
a descida dos momentos de celebração, origi-
nando um decréscimo de 70 por cento das ven-
das desta bebida. Os produtores estão, ainda, 
com a esperança de que no final do ano haja 
uma reviravolta e que a situação melhore.  
Outro artigo publicado na BBC, refere que ape-
sar das condições climáticas serem perfeitas, 

com sol e chuva no momento certo, as condi-
ções dos mercados nunca foram tão pobres. Mil 
milhões de garrafas ficaram nas caves devido 
ao cancelamento de casamentos e festas por 
causa da pandemia. Esta situação deixou mui-
tas vilas em Reims e Epernay com uma tensão 
só vista no tempo da Segunda Guerra Mundial.
“A Covid deixou tudo abalado” referiu Bernard 
Beaulieu, um produtor de champanhe da CGT 
Champagne. “A queda nas vendas já nos afec-
ta e a crise ainda não começou” comentou. A 
tensão vai aumentar quando se decidir que 
uvas dos 15 mil produtores se vão colocar no 
mercado, isto porque ao contrário do vinho, os 
produtores fixam que quantidade de uva vão 
vender por hectare, e o restante fica na vinha 
ou é congelado para compensar alguma safra 
menos boa. Para além disso, os mais jovens es-
tão a beber menos e menos vinho e a competi-
ção com o prosecco e outros espumantes está 
a acontecer. 

https://www.forbes.com/sites/alexledsom/2020/05/05/
alcohol-consumption-is-up-but-champagne-sales-fall-flat/ e 
https://www.bbc.com/news/world-europe-53726987 
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Cortiça cresceu 
em actividade 
e valor
O sector da cortiça, em Portugal, revela uma 
“tendência de crescimento em actividade e 
valor”. Esta conclusão está divulgada no recen-
te estudo promovido pela APCOR, em colabo-
ração com a Deloitte Corporate Finance S.A., e 
que analisou a performance financeira e opera-
cional do sector, nos últimos anos. 
O relatório caracteriza  a situação económico-fi-
nanceira das empresas de cortiça, tendo como 
objectivo primordial a análise dos principais in-
dicadores macroeconómicos do sector em Por-
tugal e no mundo, com realce para indicadores 
como a evolução global da actividade, rentabili-
dade, emprego, mercado externo, solvabilidade 
e estrutura de capitais.
Do ponto de vista operacional, o estudo reúne 

a informação face à tipologia das empresas do 
sector, permitindo que estas possam equacio-
nar as melhores soluções financeiras mediante 
a sua dimensão e natureza.
O estudo concede, ainda, a análise comparativa 
do sector da cortiça face a indústrias transfor-
madoras portuguesas, tendo por base igual-
mente os indicadores acima mencionados.
Com este estudo, a APCOR concretiza mais 
uma actividade em prol do reforço do co-
nhecimento que fica disponível para as suas 
empresas.
O documento integral pode ser consultado 
no sítio da APCOR em https://www.apcor.pt/
portfolio-posts/relatorio-anual-de-caracteriza-
cao-da-situacao-economico-financeira-das-em-

presas-do-sector-da-cortica/, sendo que os inte-
ressados poderão pedir à associação uma cópia 
em papel. O estudo foi apresentado aos associa-
dos num webinar que teve lugar no dia 21 de 
Setembro e que contou com a presença do pre-
sidente da APCOR, João Rui Ferreira, e da equipa 
da Deloitte que levou a cabo este trabalho. 
De referir que este este estudo foi desenvolvido 
no âmbito do programa Cork_Inov, um projec-
to apoiado pelo Compete 2020, Portugal 2020 
e União Europeia, através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.

As vendas do vinho chileno para os EUA estão 
a aumentar. De acordo com os últimos dados, 
este país está na 7ª posição no que toca às ven-
das para os EUA, mas foi o único dos sete que 
viu as suas exportações subir no primeiro tri-
mestre de 2020. O Chile vendeu 1,352,111 x 9L 
caixas nos últimos 12 meses, término em Junho 
de 2020, representando um aumento de 40,68 
por cento em volume e 36,57 por cento em va-
lor (o que significa $18,878,000). 
O director executivo dos Vinhos do Chile, em 
Nova Iorque, Julio Alonso, está optimista: “face 
à situação actual, a nossa história tem a sua for-
ça no canal off-premise (lojas e retalhistas), onde 
vendemos 70 por cento, é uma vantagem. 
Como os consumidores começaram a com-
prar online e a situação económica continua 
instável, não é claro como todas estas variáveis 
se vão comportar no futuro. Mas como temos 
vinhos para todos os preços, acredito que os 
vinhos chilenos estão no bom caminho no mer-
cado dos EUA.” Os vinhos mais vendidos estão 
entre os 10 e 20 dólares, com um crescimento 
mais acentuado na categoria de 11 a 15 dóla-
res. Num recente estudo promovido pela Wine 
Opinions, 48 por cento dos consumidores que 

Chile

Alemanha

Num estudo divulgado pela Wine Intelligen-
ce, os consumidores regulares de vinho pa-
rece que enfrentaram a pandemia e as restri-
ções impostas sem complicações. O mercado 
de vinho na Alemanha tem experimentado, 
nos últimos anos, um renascer da qualidade 
e do valor, com os consumidores a quebrar a 
velha linha de despender pouco dinheiro em 
vinho. Nos últimos anos, a aquisição de vinho 
para consumir em casa tem aumentado (a 

gastam regularmente 20 dólares por garrafa 
reportaram que estão a aumentar o seu consu-
mo semanal de vinho. Em tempo de Covid, o 
estudo revelou que os maiores consumidores 
de vinho foram os millennials (nascidos entre 
1981 e 1996). É uma geração que bebe menos 
do que a geração anterior, mas quando o fazem 
são mais aventureiros e gostam de experimen-
tar novas variedades e países, para além de que 
se preocuparem com a saúde e o ambiente – 80 
por cento do vinho chileno exportado é susten-
tável.

In, http://www.spiritedbiz.com/chilean-wine-sales-are-up-
-reversing-10-year-trend/

base era muito baixa) e a compra no on-trade 
(bares e restaurantes) também aumentou. As 
principais razões para esta atitude têm que 
ver com melhores salários, mais oferta de vi-
nhos para escolha, um florescer do negócio 
do vinho alemão de qualidade, criando rela-
ções directas com os clientes através da ven-
da nas adegas e nos canais de retalho online.
Com a pandemia esta situação poderia ter 
sido travada, mas o estudo diz que para já 
isso ainda não aconteceu. Os consumidores 
regulares de vinho mantêm os seus hábitos, 
redirecionando o consumo nos bares, res-
taurantes e ocasiões sociais para o consumo 
em casa, às refeições e em conversas online 
com os amigos. Os alemães mantiveram, tam-
bém, os seus padrões de gastos com o vinho 
consumido em casa, ao contrário de outros 
países em que os valores gastos diminuiram. 
No geral, os consumidores alemães de vinho 
parecem calmos e optimistas em relação à sua 
vivência nos ambientes sociais e, apesar de fi-
carem mais por casa e viajarem menos, con-
tinuam a ter uma atitude positiva em relação 
ao vinho. Um em cada seis consumidor regular 
de vinho diz que vai até gastar mais dinheiro 
numa garrafa do seu néctar preferido.

In, Germany: Covid-19 Report, Wine Inteligence, Junho 2020
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APCOR promove webinares 

A APCOR e a Telles Advogados promove-
ram um webinar sobre o tema “Retoma da 
Actividade - Novas Medidas Laborais”. Este 
evento contou com a presença do presidente 
da APCOR, João Rui Ferreira, e do advogado 
Gonçalo Pinto Ferreira, da Telles Advogados. A 
Resolução do Conselho de Ministros - Retoma 
Progressiva e o
Decreto-Lei n.º 27-B/2020 - Medidas de Pro-
teção ao Emprego foram os temas aborda-
dos durante cerca de uma hora. O seminário 
que decorreu no dia 07 de Julho teve cerca 
de 40 participações entre associados da AP-
COR e pessoas externas ao sector. A gravação 
do webinar pode ser visualizada no seguin-
te endereço: https://www.facebook.com/
watch/?v=683823479015885 .
Já no dia 31 de Julho, “Medidas de Formação 
para as Empresas” foi o tema proposto pela 
APCOR, o Centro de Formação Profissional da 
Indústria de Cortiça (Cincork) e o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) para 
mais um webinar. Temas como: medidas de 
carácter extraordinário e temporário, destina-
das aos trabalhadores e empregadores afec-
tados pela pandemia da doença COVID-19, 
tendo em vista apoiar a manutenção dos 
postos de trabalho e mitigar situações de cri-
se empresarial; apoio extraordinário à manu-
tenção de contrato de trabalho em situação 
de crise empresarial – Formação Profissional; 
e plano extraordinário de formação, foram os 
assuntos abordados por Luís Manuel Ribeiro, 
do IEFP. O evento contou com a presença do 
director-geral da APCOR, Joaquim Lima, e cer-
ca de 30 participantes. Para visualizar o we-
binar pode aceder ao endereço https://www.
facebook.com/watch/?v=634831710769758 .
No âmbito do projecto Cork_Empreende, a 
APCOR e o Infeira organizaram um webinar 
com o tema “Oportunidades de Negócio In-
ternacionais”. Tratou-se de uma sessão espe-

cífica e orientada para os participantes e em-
preendedores do Cork_Empreende, mas foi 
aberta ao público e gerou o interesse de mais 
de 70 pessoas. 
Esta accção, que decorreu no dia 17 de Setem-
bro, contou com a participação de Daniela Ro-
mão – Especialista em comércio internacional 
(foco Singapura), gestão de projeto, desenvolvi-
mento de negócios, assessoria e comunicação; 
Paulo Franzini – Especialista no apoio a empresas 
portuguesas de cariz exportador (foco Balcãs) e 
teve a moderação de José Carlos Pereira – Con-
sultor Especialista Sénior em Desenvolvimento 
de Negócios, Marketing e Vendas Internacionais. 
O vídeo do evento pode ser visualizado em
https://www.facebook.com/
watch/?v=657384091868971.
Estes webinares e outros que a APCOR tem vin-
do a desenvolver desde Março podem, tam-
bém, ser acedidos no canal do youtube da AP-
COR em http://www.youtube.com/apcortica .

Retoma da 
Actividade - 
Novas Medidas 
Laborais

Medidas de 
Formação para 
as Empresas

Oportunidades 
de Negócio 
Internacionais

webinar:

7 Julho 2020 31 Julho 2020 17 Setembro 2020

webinar: webinar:

1 2 3
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O oliveirense Tiago Cerveira conquistou o prémio como “Melhor Filme Internacional Realiza-
dor <30”, no Avanca Film Festival, com o filme “A Máscara de Cortiça”.
“O filme retrata a corrida do entrudo nas Aldeias do Xisto de Góis”, disse o realizador em en-
trevista à Rádio Boa Nova, revelando que já era folião da tradição e que já a acompanhava 
enquanto fotógrafo.  Este ano, no âmbito das 7 Maravilhas da Cultura Popular, foi “desafiado” 
pela Junta de Freguesia de Góis para “fazer um documentário que fizesse jus à tradição que é 
ali mantida”. “Além do filme cumprir a sua missão de candidatura, fizemos uma versão maior, 
uma curta documental com 15 minutos”, referiu.
“Todas as aldeias têm sobreiros e a cortiça extraída era aproveitada sobretudo para os corti-
ços, as colmeias feitas com cortiça. Quando os cortiços já estavam obsoletos da sua função, 
eram reaproveitados para fazer máscaras. Cada uma das pessoas da aldeia decorava à sua 
forma”, explicou a Tiago Cerveira sobre a tradição, referindo ainda que a Corrida do Entrudo 
“consiste nos mascarados irem de aldeia em aldeia soltar as quadras jocosas que são lidas em 
praça pública”.

A Sofalca, Sociedade Central de Produtos de 
Cortiça, Lda, empresa associada da APCOR, 
venceu o prémio Red Dot Design Award na 
categoria de “Materiais e superfícies” com o 
seu produto CorkWirl. A força catalisadora do 
vento perpetuada numa solução de revesti-
mentos acústicos em cortiça. Esta é a história 
do Corkwirl, o padrão que recebeu a distin-
ção máxima do design mundial.

A Corticeira Amorim, empresa associada da 
APCOR, conquistou o “Best Raw Materials 
Sustainability – Europe 2020”, um galardão da 
revista inglesa Capital Finance International li-
gado à sustentabilidade, pela “atitude pionei-
ra” da empresa e “empenho na conservação 
das florestas e sobreiros”. Além disso, a publi-
cação realça, ainda, “a inovação interna e ex-
terna” da empresa líder mundial do sector da 
cortiça para “encontrar novos usos, utilizações 
e mercados para a cortiça”, que vão desde as 
rolhas “até às viagens espaciais”.
Nesse sentido, o júri valorizou, também, o 
equilíbrio encontrado pela empresa para 
balançar a rentabilidade do negócio com as 
práticas ambientais, já que a cortiça é “total-
mente natural” e reutilizável e extraída “sem 
causar quaisquer danos às árvores”, revela a 
nota de imprensa. Além disso, a revista in-
glesa destaca, também, o papel do sobreiro 
na regulação do clima, permitindo que “por 
cada tonelada de cortiça produzida, o monta-
do pode sequestrar até 73 toneladas de CO2”.

A cortiça faz parte de histórias cativantes. A pequena Lila Chin, de três anos, descobriu uma 
mensagem dentro de uma garrafa vedada com uma rolha de cortiça e que foi escrita há 11 
anos. Esta garrafa percorreu mais de cinco mil quilómetros e atravessou todo o atlântico. 
Enquanto passeava com os seus pais numa praia nos EUA, a pequena viu a garrafa que a cha-
mou a atenção. Dentro dela uma mensagem: “Enviado desde o Reino Unido a 03 de Março de 
2009”. A família referiu que, agora, tinha a vontade de escrever uma nova mensagem e colocar 
a garrafa novamente no oceano, esperando que alguém a encontre no futuro.

In, https://www.radioboanova.pt/a-mascara-de-cortica-de-tiago-cerveira-conquista-melhor-filme-
internacional-o-grande-premio-e-as-pessoas-gostarem-do-filme/, 04 de Agosto de 2020

In, https://www.red-dot.org/project/corkwirl-by-
gencork-47374

In, https://eco.sapo.pt/2020/09/01/corticeira-amorim-
vence-premio-europeu-de-sustentabilidade/ , 01 de 
Setembro de 2020

In, https://weekend.perfil.com/noticias/aventura/encuentran-un-mensaje-dentro-de-una-botella-
que-atraveso-todo-el-atlantico.phtml, 20 de Agosto de 2020
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O primeiro-ministro por-
tuguês, António Costa, 
ofereceu seis máscaras 
portuguesas aos líderes 
europeus, com os no-
mes e bandeiras dos 
respectivos países, e 
dentro de uma caixa 
de cortiça. Este facto 
aconteceu na cimeira 
do Conselho Europeu, 
em Bruxelas, onde o go-
vernante surgiu, ainda, 
calçado com “As Portu-
guesas” – uns sapatos 
portugueses que têm 
a sola de cortiça. Os sa-
patos são da marca Eco-
chic, uma startup que 
nasceu com o apoio 
da Corticeira Amorim 
e que se juntou, pos-
teriormente, ao grupo 
vimaranense Kyaia. As 
caixas de cortiça foram 
elaboradas pela Seda-
cor, empresa associada 
da APCOR.

Segundo Gio Rodrigues, designer português e um dos criadores 
das máscaras oferecidas, esta é uma forma não só de “ajudar a divul-
gar o nosso país”, como de “alertar as pessoas a poupar o ambiente”, 
já que as máscaras são reutilizáveis. Também os tecidos são nacio-
nais e, segundo o designer, “houve a preocupação de fazê-las numa 
perspectiva mais unissexo e com designs que se enquadrassem 
com qualquer indumentária”.

A empresa Sedacor, do JPS Cork Group, associada da APCOR, recebeu 
o Prémio Metropolitano do Empreendedorismo 2019. A cerimónia 
contou com a presença do secretário de Estado do Comércio, Ser-
viços e Defesa do Consumidor, João Torres, em representação do mi-
nistro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.
O Prémio Metropolitano de Empreendedorismo é a homenagem 
pública a personalidades que se tenham destacado pela sua acção 
inovadora e dinâmica empreendedora, imprescindível para o desen-
volvimento do território e criação de valor para a Área Metropolitana 
do Porto (AMP).
Ao premiar o sucesso destas entidades e personalidades, a AMP pre-
meia a ambição, a criatividade e a resiliência que aqui se vive e que 
fazem desta região uma importante locomotiva do desenvolvimento 
do país e um excelente território para trabalhar e empreender.
Apesar de um prémio simbólico, o objetivo é destacar exemplos de 
superação e de inovação, inspirando a comunidade em geral.

A SpaceX, de Elon Musk, utilizou a cortiça como um dos componen-
tes usados nos foguetões espaciais da empresa. A cortiça foi forneci-
da pela Corticeira Amorim, este segmento de negócio terá rendido 
entre três e quatro milhões de dólares (1,7 milhões de euros a 2,6 
milhões de euros) e é “a aplicação a seguir à rolha que mais traz valor 
acrescentado”, revelou António Rios de Amorim.

A marca Marita Moreno lança a nova colecção Startdust and Sea, 
inspirada na essência humana e no mar. A utilização de materiais 
inovadores, reciclados e sustentáveis é o ponto forte desta nova co-
lecção da marca portuguesa. Bolsas em cortiça, mochilas, sapatilhas 
e sapatos dominam a nova colecção da Marita Moreno que recorre a 
materiais como “o biocouro nacional certificado, o pinatex, um têxtil 
de fibra de ananás, a cortiça nacional e microfibra certificada ecolo-
gicamente na linha vegan, o têxtil artesanal feito com Cork-a Tex, fio 
nacional premiado internacionalmente e do malai”, lê-se no comuni-
cado. Inspirado na vida marítima, desde a praia até às profundezas do 
mar, a nova colecção da marca mantém o vínculo sustentável e apela 
à não poluição do mar.

In, http://portal.amp.pt/pt/noticia/527, 02 de Julho de 2020 

In, https://eco.sapo.pt/2020/07/06/cortica-portuguesa-usada-em-foguetao-
da-space-x, 06 de Julho de 2020

In, http://jornal-t.pt/noticia/marita-moreno-lanca-nova-coleccao-sustentavel/, 
28 de Julho de 2020

In, https://www.publico.pt/2020/07/17/impar/noticia/antonio-costa-oferece-
mascaras-portuguesas-lideres-europeus, 17 de Julho de 2020 e http://www.
bizfeira.com/pt/noticias/na-primeira-cimeira-europeia-presencial-pos-
confinamento/ 
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Cork_Inov lança ferramentas 
para associados

A APCOR, no âmbito do projecto Cork_Inov, 
desenvolveu um conjunto de ferramentas 
que têm como objectivo ajudar as empresas 
da cortiça a aumentar a produtividade e com-
petitividade. Centrados nas vertentes da In-
dústria 4.0 e Economia Circular, os instrumen-
tos disponibilizados visam ajudar as empresas 
a melhorar a sua performance nestas duas 
temáticas, contribuindo, deste modo, para a 
realização de um diagnóstico e posterior de-
finição de um plano que ajude os associados 
a impulsionar estas duas áreas fundamentais.
Deste modo, a APCOR tem ao dispor dois 
questionários de avaliação sobre as temáti-
cas da Indústria 4.0 e Economia Circular. Os 
associados que pretendam avaliar o índice 
de maturidade da sua empresa face a estes 
dois vectores da sua actividade têm, aqui, 
duas ferramentas para a realização do seu 
diagnóstico. Os resultados permitirão definir 
linhas estratégicas de acção para a empresa, 
bem como melhorar os aspectos considera-
dos mais débeis. Estes questionários estão 
disponíveis na área reservada do associado 
da APCOR, devendo as empresas aceder com 
o seu acesso exclusivo. 

Neste mesmo espaço, o associado pode 
consultar, ainda, o “Plano de Acção” - do-
cumento de apresentação das boas práti-
cas existentes, assim como a identificação 
da aplicabilidade de um conjunto de ac-
ções relevantes no âmbito da Indústria 4.0 
e Economia Circular – e dois Estudos de 
Benchmarking Sectorial e Transectorial. O 
primeiro permite ter a percepção do que 
as indústrias envolventes à cortiça estão 
a desenvolver ou a criar nas temáticas de 
Indústria 4.0 e Economia Circular. Iden-
tifica um conjunto de boas práticas que 
poderão, devidamente adaptadas ou en-
quadradas, ter aplicabilidade na indústria 
da cortiça. Este exercício de Benchmarking 
visou o desempenho de quatro indústrias, 
nomeadamente: café, cerâmica e porcela-
na, curtumes e pasta e papel. O segundo 
divulga a análise realizada junto de uma 
amostra de empresas associadas da AP-
COR e apresenta modelos de maturidade 
na óptica da Indústria 4.0 e Economia Cir-
cula. Estes modelos fornecem uma escala 
de conhecimento sobre o estado actual da 
organização, relativamente à Indústria 4.0 

e Economia Circular, e permitem ter a per-
cepção do trajecto que será necessário per-
correr para atingir os objetivos estratégicos 
desejados.
Paralelamente, a APCOR criou dois vídeos so-
bre estas temáticas para que, de uma forma 
mais visual e intuitiva, as empresas possam 
perceber os desafios e vantagens destas duas 
áreas de actuação. Pode aceder aos vídeos 
no nosso canal do Youtube ( www.youtube.
com/apcortica), a saber: Economia circular 
(https://youtu.be/mIhwI3HuNuc) e Indústria 
4.0 (https://youtu.be/Nr0uP6PYbHs).
De registar que o programa Cork_Inov está a 
ser desenvolvido com o apoio do Compete 
2020, Portugal 2020 e União Europeia, atra-
vés do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional.
Pelos resultados alcançados neste projecto 
e o reconhecimento destas temáticas para a 
indústria da cortiça, a APCOR conta já com 
um novo projecto, o Cork_Inov 2, que irá 
garantir que o sector continue a apostar no 
conhecimento destas áreas e, consequente-
mente, a sua implementação do ponto de 
vista industrial. 
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Cortiça junta-se à 
promoção dos vinhos 
portugueses no Brasil

A cortiça está presente na 7ª edição de Vinhos de Portugal no Rio e 
a 4ª edição em São Paulo. As duas iniciativas fundiram-se numa inicia-
tiva virtual única, de 23 a 25 de Outubro, para responder aos desafios 
da pandemia, e pretendem dar corpo ao maior evento de vinhos por-
tugueses para todo o Brasil com a criação de uma plataforma digital. 
A organização é dos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Económico, em 
parceria com a ViniPortugal, e apoiada pela APCOR, o Instituto dos Vi-
nhos do Porto e Douro (IVDP), a Comissão Vitivinícola do Alentejo e a 
Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal.
O programa de três dias conta com lives de 62 dos melhores produto-
res portugueses, 11 provas com críticos brasileiros e portugueses, in-
cluindo o único Master of Wine de língua portuguesa, e quatro provas 
especiais com a presença do produtor. O consumidor tem a opção de 
comprar entradas que incluem ou não o envio de vinhos. A estimativa 
inicial dos organizadores é vender pelo menos quatro mil entradas 
para os três dias de actividades.
“O nosso objectivo é levar o mundo real do produtor à casa do consu-
midor, explica Simone Duarte, da Out of Paper, curadora dos eventos 
e criadora do conceito digital da edição de 2020. “Viajámos por todo 
o país filmando e fotografando os projectos dos produtores inscritos. 
Criamos uma montra digital, www.vinhosdeportugal.com.br, uma es-
pécie de video wallvirtual que será a porta de entrada para o consu-
midor saber tudo sobre aquele produtor, naquele mercado específico: 
os vinhos inscritos, as fichas técnicas, a história da quinta ou herdade, 
onde comprar os vinhos no Brasil. Nenhum país do mundo tem todas 
estas informações agregadas em um só sítio com este forte apelo vi-
sual. A plataforma digital transforma três dias de evento em um road 
show permanente.”
Nesta mostra, a cortiça está representada com um vídeo que explica 
todo o processo de produção das rolhas de cortiça na voz do presi-
dente da APCOR, João Rui Ferreira. Pode ver este vídeo em https://
vinhosdeportugal2020.publico.pt/_vinhos-com/cortica/ . 
A cortiça estará presente, ainda, nos vários meios de comunicação do 
evento, através de publicidade em revistas brasileiras, e os participan-
tes no evento que adquiriram o seu acesso ao evento juntamente com 
garrafas de vinho recebem um dropstop em cortiça.
De referir que esta é uma acção integrada no programa de comuni-
cação internacional da cortiça, projecto apoiado pelo Compete2020, 
Portugal2020 e pela União Europeia – Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional.
Esta nova campanha é a quarta, desde 2011, e tem como objetivo 
reforçar a presença das marcas portuguesas de cortiça no estrangeiro, 
mediante uma actividade forte de comunicação nos principais desti-
nos de exportação da indústria. Estados Unidos, França, Itália, Reino 
Unido e China serão, assim, os grandes destinatários da campanha. 
Os públicos-alvo também continuarão a ser os consumidores, como 
grandes aliados da cortiça, e o trade (onde se incluem os clientes do 
sector, como as caves de vinho, os profissionais do sector vitivinícola, 
entre outros).

Cork Academy continua
em alta
na China

A APCOR continua a desenvolver as Cork Academy, na China. Esta “es-
cola” sobre a cortiça nasceu em Junho de 2018, na anterior campanha de 
comunicação internacional naquele mercado, e conseguiu, até ao mo-
mento, atrair mais de 1600 participantes, realizar mais de 80 workshops, 
em mais de 30 cidades chinesas. O programa pretendeu dotar os parti-
cipantes – educadores e profissionais de vinho – de uma compreensão 
holística em relação ao vinho e à rolha de cortiça. A acção de formação 
educativa abrangeu uma variedade de tópicos sobre a cortiça que vão 
desde a sua origem, produção, performance técnica e ambiental e o pa-
pel da rolha de cortiça na vedação do vinho. Os participantes que concluí-
ram o exame final com aprovação foram reconhecidos como ‘Approved 
Cork Educator’, ficando autorizados a realizar acções de educação sobre 
a cortiça na China. Para levar a cabo estas acções, foram munidos de um 
conjunto de materiais informativos e de referência que os capacitam na 
presente data a transmitir todo o conhecimento que é necessário sobre a 
cortiça e as rolhas de cortiça.
Reconhecendo a mais valia desta actividade, a APCOR está a dar conti-
nuidade à Cork Academy e pretende desenvolver mais um conjunto de 
acções. Assim, para além de revalidar o título de “Cork Educator” a mais de 
20 participantes que agora estão a dar as formações, vai continuar a criar 
momentos de workshops sobre a cortiça. 
Em Junho, as cidades de Qingdao e Xiamen receberam a Cork Academy 
e contaram com cerca de 20 participantes. A cidade de Guangzhou foi 
a seguir e teve a participação de 15 aficionados por vinho. Para colma-
tar, também, a dificuldade de eventos presenciais com elevado número 
de pessoas, desenvolveu-se um workshop online, com o “cork educator” 
Zhang Le, em Dalian, e apoiado pela Liaoning Wine Association, no Norte 
da China. O evento chegou a cerca de 500 pessoas. Changzhou, Guan-
gzhou e Fuzhou foram as cidades que se seguiram, com uma média de 
10 participantes em cada evento. 
O sucesso desta iniciativa já se expandiu para Taiwan e através da Art of 
Wine (AOW) já foi possível dar quatro formações sobre a cortiça na sua 
competição de sommeliers, a Young Sommelier Competition. Mais de 
110 estudantes da área vinícola participaram. 
Em Agosto, Sara Qiu, da ASC Shanghai, deu a formação a mais dez partici-
pantes e a cidade de Guangzhou recebeu outro evento para 12 amantes 
do vinho. 
De referir que esta actividade está integrada nas acções de comunição que a 
APCOR está a desenvolver no âmbito da campanha de comunicação inter-
nacional da cortiça, um projecto apoiado pelo Compete2020, Portugal2020 
e a União Europeia – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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“Temos a certeza que um 
CTCOR ‘forte’ beneficiará toda 
a indústria”

José Coelho, director geral do Centro Tecnológico da Cortiça

Notícias APCOR - Como está estruturada a 
nova equipa Directiva do CTCOR?

José Coelho - A nova equipa directiva do CTCOR 
iniciou funções a 1 de Agosto de 2020 e encon-
tra-se assegurada por mim, na posição de diretor 
geral, pelo Sérgio Moutinho, enquanto diretor 
geral adjunto para a área científico-tecnológica, 
e pela Custódia Santos, na qualidade de diretora 
geral adjunta para a área financeira. Estão, assim, 
bem delimitadas as áreas de actuação de cada 
um de nós, sendo os nomes dos cargos autoex-
plicativos.
Aproveito, desde já, esta oportunidade para 
agradecer de forma pública ao Conselho de Ad-
ministração (CA) do CTCOR pela transparência, 
lisura e correcção com que trataram o processo 
de escolha e nomeação da nova equipa Directiva 
e, naturalmente, agradecer a confiança que nela 

depositaram. Quero, ainda, registar o facto de te-
rem optado por uma solução interna, indicador 
da confiança e da vontade do CA em levar não 
apenas esta Direcção, mas todos os colaborado-
res do CTCOR a novos desafios.
Esta aposta por uma solução mais colaborativa, 
que nós partilhamos, não se esgota nestes três 
lugares. Esta nova direcção tem feito um esforço 
por implementar esse espírito colaborativo a to-
dos os níveis do CTCOR, aumentando a proximi-
dade entre todos os departamentos e a todos os 
níveis hierárquicos. Acreditamos que, assim, nos 
conseguimos organizar melhor, motivar mais os 
nossos colaboradores e encontrar as melhores 
soluções, com o contributo de todos, para me-
lhor podermos cumprir a nossa missão de apoio 
à indústria.
Sendo a primeira entrevista, após a nomeação da 

nova equipa directiva, não posso também deixar 
de dar uma palavra de agradecimento, em nome 
das actuais Direção e CA, à Engª Alzira Quinta-
nilha pela dedicação com que desempenhou o 
cargo durante mais de 20 anos e aos Conselhos 
de Administração com que trabalhámos no pas-
sado pelo empenho e trabalho desenvolvido.

Quais as prioridades de intervenção do 
CTCOR?

O CTCOR tem como missão e razão de existên-
cia o propósito de apoiar transversalmente toda 
a fileira da cortiça, em todos os domínios de in-
tervenção técnica, tecnológica, ambiental e de 
difusão de conhecimento, envolvendo as em-
presas do sector, a APCOR, o Cincork, entidades 
do sistema científico e tecnológico (nacional e 
internacional) e organismos do Estado.
Para dar ‘corpo’ a esta missão, o CA do CTCOR de-
finiu cinco prioridades, na sua linha de orientação 
estratégica, nomeadamente: aumentar a abertu-
ra ao sector, reforçando a ligação às empresas 
e cadeias de valor; promover a colaboração ex-
terna com as universidades e outros centros de 
conhecimento; dar maior visibilidade e reconhe-
cimento ao CTCOR dinamizando a comunicação 
da sua actividade em articulação com a APCOR; 
ser agente na disseminação de boas prácticas e 
de processos industriais inovadores; e, por fim, 
aprofundar a eficiência na utilização dos recursos.

Que projectos têm em curso? Pode falar um 
pouco de cada um deles?

Temos em curso um conjunto de projectos que 
podemos agrupar em três categorias: projectos 
de I&D (internos e/ou em parceria); projectos 
destinados à transferência de conhecimento 
científico e tecnológico (acções coletivas e acti-
vidades não económicas) e projectos que visam 
a requalificação e o up-grade de equipamentos 
do CTCOR. 
Relativamente aos projectos de I&D, estamos, 
neste momento, envolvidos em dois projectos 
financiados. Num deles abordam-se temas re-
lacionados com tecnologias de produção, sis-
temas ciberfísicos e indústria e manufactura, no 
outro, está a ser desenvolvido um trabalho rela-
cionado com a preparação da cortiça. 

(De baixo para cima) - José Coelho, director geral; Custódia Santos, directora geral adjunta para a área financeira; 
Sérgio Moutinho, director geral adjunto para a área científico-tecnológica
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Quanto à transferência de tecnologia, o CTCOR 
tem em curso projectos que o ajudam a custear 
actividades como sejam I&D desenvolvida inter-
namente, transferência de conhecimento científi-
co e tecnológico e apoio à promoção da Proprie-
dade Industrial, entre outras das actividades não 
económicas desenvolvidas pelo CTCOR.
Nos projectos para requalificação e equipamen-
to, considerámos a contratação de recursos hu-
manos altamente qualificados, a formação dos 
recursos humanos que actualmente estão nos 
nossos quadros, a aquisição de equipamentos 
científicos e tecnológicos e a melhoria das in-
fraestruturas do CTCOR. Desta forma estamos a 
capacitar-nos no sentido de melhor antecipar-
mos e respondermos aos desafios do sector.

A formação também é uma área de interven-
ção. Em que moldes?

À imagem do que acontece com os outros Cen-
tros Tecnológicos, a formação é uma importan-
te área da actividade do CTCOR. Temos vindo a 
desenvolver alguma actividade nesta matéria, 
nomeadamente formações de curta duração 
que incidem em questões técnicas específicas, 
como sejam temáticas relacionadas com regu-
lamentação de materiais de contacto alimentar, 
formação de apoio à implementação ou manu-
tenção de sistemas de gestão (qualidade, am-
biental, entre outras).
O nosso sector tem um centro de formação pro-
fissional da indústria de cortiça, o Cincork, que é 
a entidade que ocupa o principal espaço da for-
mação no nosso sector. O CTCOR neste domínio 
procura facultar soluções de formação em res-
posta a solicitações mais específicas das empre-
sas, numa lógica de complementaridade com a 
formação disponibilizada pelo Cincork.

Planos para o futuro?

Sem dúvida que temos um grande desafio pela 
frente, tanto a nível sectorial, como enquanto ins-
tituição. Nas respostas anteriores, já fomos abor-
dando alguns dos nossos planos para o futuro, 
mas podemos ainda acrescentar a nossa vontade 
em reforçar as actividades de serviço laboratorial, 
de I&D e outras. Pretendemos desafiar a indústria 
para actividades de I&D em parceria com outras 
empresas, com o CTCOR e outras entidades do 
sistema científico e tecnológico, sendo que os 
resultados destas actividades deveriam ficar dis-
poníveis para toda a indústria, e não condiciona-
dos à propriedade individual de um consórcio de 
investigação, ou de uma empresa. Ou seja, haverá 
lugar para cooperação, ou melhor dizendo, para 
a coopetição em torno de temas em que as em-
presas tenham interesses comuns de desenvolvi-
mento.
Naturalmente que nem toda a I&D deve ser cola-
borativa e de interesse sectorial, entendemos que 
as empresas também devem procurar o CTCOR 

para auxílio aos desenvolvimentos de I&D inter-
na. Nesses casos, o CTCOR assegura a máxima 
confidencialidade e protecção de direitos de pro-
priedade industrial, salvaguardando a posição da 
empresa requerente. 

Alguma alerta para as empresas nesta matéria?

Uma problemática com que também nos temos 
deparado e que será um dos temas principais 
a abordar numa, ou em várias das sessões de 
trabalho que pretendemos dinamizar com as 
empresas, é dar-lhes nota que apenas devem 
ser implementadas tecnologias validadas por 
terceira parte. Actualmente as empresas estão 
ávidas de novas soluções e tecnologias e por 
vezes essa vontade de ‘chegar ao destino’ pode 
fazer com que se abreviem algumas etapas do 
desenvolvimento ou da validação, situação que 
poderá redundar, a posteriori, em consequências 
nefastas e imprevisíveis para os interesses dessas 
empresas, ou mesmo do sector.

Outras áreas de aposta que possa referir?

Estamo-nos a capacitar no sentido de sermos a 
referência internacional para o desenvolvimento 
e validação de tecnologias da indústria corticei-
ra, especialmente na vertente rolhas, sendo que 
também pretendemos reforçar as nossas com-
petências no domínio da floresta.
Entendemos, ainda, que é fundamental dinami-
zar projectos e trabalhos com outros centros de 
interface e aproximar o CTCOR às Universidades.
Há muito trabalho a ser feito em temas como 
a Economia Circular e a Indústria 4.0. Preten-
demos também reforçar o papel do CTCOR na 
Normalização.
Em termos estratégicos, faz sentido termos uma 
maior proximidade e parceria com a APCOR, à 
imagem do que é feito (com muito sucesso) 
noutros sectores. Acreditamos que estamos 
nesse caminho. Naturalmente que esta proxi-
midade e lógica de parceria também se aplica 
ao Cincork.

E a nível internacional? E com outros sectores?

Pretendemos ter uma participação mais activa 
nos fóruns nacionais e internacionais em que 
já estamos presentes e pretendemos alargar a 
nossa presença a outros Clusters, como seja o da 
Vinha e do Vinho, bem como apostar numa par-
ticipação estratégica nas European Technology 
Platforms que identifiquemos como relevantes.
O CTCOR é um Centro de Interface (CIT), nessa 
qualidade pertence a uma rede de 31 Centros 
CIT que são entidades de ligação entre as insti-
tuições de ensino superior e as empresas, com 
actividade em termos de valorização de produ-
tos, serviços e à transferência de tecnologia. Ou 
seja, há uma lógica de trabalho em rede que está 
a ser implementada e desenvolvida e que terá no 
CTCOR uma interface muito próxima e práctica 
com a nossa indústria da cortiça.

Somos cofundadores e estamos na equipa de 
coordenação de um Digital Innovation HUB, 
o iMAN Norte HUB. Devemos reforçar a nossa 
capacidade de intervenção nestas temáticas, 
avizinha-se o Digital Europe Programme e o Ho-
rizonte Europa e desta forma estaremos melhor 
posicionados.

Metas ambiciosas …

Sim, temos metas ambiciosas pela frente e só 
teremos hipótese de as alcançar com a cola-
boração das empresas do nosso sector. Queria, 
assim, fazer um apelo à indústria da cortiça para 
a importância de recorrerem ao CTCOR na satis-
fação das suas necessidades de subcontratação 
de apoio técnico e ensaios, mesmo que por ve-
zes em condições ligeiramente mais onerosas 
do que algumas das alternativas do mercado. Só 
assim o CTCOR conseguirá estar capacitado para 
dar uma resposta plena às situações em que se 
impõe a sua presença na linha da frente do co-
nhecimento técnico e tecnológico ao serviço da 
fileira da cortiça.
Aproximam-se tempos exigentes, sabemos que 
temos de melhorar significativamente a nossa 
performance e competitividade, temos no en-
tanto a certeza que um CTCOR ‘forte’ beneficiará 
toda a indústria.

Para fechar e dada a conjuntura actual. Em 
que medida a situação pandémica tem afec-
tado o CTCOR?

A pandemia tem tido impacto a vários níveis no 
CTCOR. O abrandamento da actividade económi-
ca, que embora no nosso sector não seja tão dra-
mático como noutros (por exemplo no turismo, 
restauração, etc.) é, ainda assim, muito significa-
tivo, reflectindo-se na diminuição do volume de 
prestação de serviços e na facturação, com impac-
to (negativo) directo nas nossas contas.
Em termos da nossa actividade, a dificuldade e 
impossibilidade de realizar eventos e reuniões pre-
senciais impediu a realização de um conjunto de 
iniciativas que tencionávamos concretizar, como 
sejam um ‘programa’ forte de visitas às empresas. 
Apostados em melhorar e reforçar o nosso envol-
vimento com a indústria, pretendemos realizar 
mais seminários e fóruns de discussão no CTCOR 
onde consigamos chamar até nós a indústria para 
abordarmos variados temas de uma forma mais 
colectiva e colaborativa. Infelizmente, este tipo 
de iniciativas, estão presentemente dificultadas e 
de alguma forma limitadas ao espaço digital, pelo 
que, teremos de nos saber adaptar e ir avançando, 
na medida do possível, mesmo não sendo da for-
ma ou com a rapidez que idealizávamos.
No entanto, independentemente da evolução 
pandémica, o CTCOR cá estará para auxiliar e co-
laborar com as nossas empresas no sentido de 
reforçarmos a posição de liderança mundial do 
sector da cortiça.
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ViniPortugal 
lança Academia 
dos Vinhos de 
Portugal

IPQ lança mais duas 
normas sobre a 
cortiça

A ViniPortugal lançou, em Julho, uma Academia dos Vinhos de Por-
tugal (“Wines of Portugal Online Education Course”), exclusivamente 
online, e com conteúdos disponíveis em inglês. A partir de 21 de Ou-
tubro, os conteúdos passam a estar, também, disponíveis em portu-
guês. 
Dirigida a profissionais da restauração e retalho e a consumidores que 
procuram aprofundar o conhecimento técnico sobre vinhos, esta é 
uma nova oportunidade para os apreciadores saberem mais sobre 
os vinhos nacionais e as diferentes regiões vitivinícolas. A inscrição 
é gratuita no seguinte endereço https://formacao.viniportugal.pt/ . 
Este curso desafia os interessados a saber mais sobre a diversida-
de das 14 regiões vitivinícolas através de seis módulos educativos, 
que cobrem uma variedade de tópicos relacionados com o sector, 
desde história, regiões vitivinícolas, castas, vinhos fortificados e  es-
pumantes à harmonização de comida e vinhos e comparação de 
castas portuguesas com castas estrangeiras.
Em cada módulo será fornecida informação aos participantes so-
bre o tema da sessão, seguindo-se um questionário no qual serão 
avaliados os conhecimentos. É possível avançar para o módulo se-
guinte ao ter aproveitamento igual ou superior a 80 por cento nesse 
teste. O curso foi pensado para se adequar ao ritmo desejado e ao 
tempo disponível de cada participante, sendo possível descarregar 
os conteúdos para um estudo mais pormenorizado e retomar o cur-
so mais tarde a partir de onde estava quando fez logout da sessão.
No final dos seis módulos, todos os participantes recebem o certi-
ficado Wines of Portugal, que atesta a conclusão da formação com 
sucesso.

A APCOR, enquanto Organismo de Normalização Sectorial (ONS) 
mandatado pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), coordena a 
Comissão Técnica de Normalização, no âmbito da Cortiça.
Anualmente, e de acordo com os requisitos do IPQ, é elaborado um 
plano de actividades que orienta os trabalhos normativos de vários 
técnicos e peritos, em grupos de trabalho associados às matérias-pri-
mas, rolhas, revestimentos, aglomerado puro de cortiça expandida e 
aglomerado composto de cortiça.
Este ano, apesar de algumas condicionantes, foi possível analisar e 
desenvolver até ao momento cerca de 80 por cento do plano de acti-
vidades, tendo sido publicadas recentemente, duas normas, a saber: 
NP ISO 1216:2020 Cortiça de reprodução cozida – Calibragem, clas-
sificação e embalagem; e NP ISO 2067:2020 Granulados de cortiça e 
triturados de cortiça - Amostragem para determinação da humidade.
A primeira define quando se pode considerar a cortiça de reprodução 
cozida como comercialmente seca. Também determina as diferentes 
possibilidades de calibragem em função da espessura da cortiça, es-
pecifica a sua classificação visual, a sua embalagem e marcação, e 
define as perdas de transporte que podem ser admitidas. E a segunda 
especifica um método de amostragem que visa determinar a humi-
dade do granulado de cortiça ou dos triturados de cortiça. Também 
a nível internacional, no grupo ISO / TC 87, foi possível participar na 
análise e desenvolvimento de normas ISO.
Com um acervo de 40 normas, fazem parte destas normas as que 
estão relacionadas com as rolhas de cortiça e que são de extrema 
relevância pela obrigatoriedade do seu uso nas empresas certificadas 
pelo Código Internacional das Práticas Rolheiras (CIPR).
Recentemente, foi publicada a norma ISO 2385:2020 - Packed cork — 
Virgin cork, raw reproduction cork, burnt cork, boiled reproduction cork 
and raw cork waste — Sampling to determine moisture content (Cortiça 
embalada – Cortiça virgem, cortiça de reprodução, cortiça queima-
da, cortiça de reprodução cozida e bocados – amostragem para de-
terminação da humidade), estando em desenvolvimento as normas 
apresentadas no quadro.

NORMA DESIGNAÇÃO

ISO 10106 Cork stoppers — Determination of global migration (Rolhas de cortiça 
– Determinação da migração global)

ISO 16419 Cork — Visual anomalies of cork stoppers for still wines (Cortiça – Ano-
malias visuais de rolhas de cortiça para vinhos tranquilos)

ISO 16420 Cork — Cork stoppers for still wines — Mechanical and physical speci-
fications (Cortiça – Rolhas de cortiça para vinhos tranquilos – Especifi-
cações mecánicas e fisicas)

ISO 17727 Cork — Cork stoppers for still wine — Sampling plan for the quality 
control of cork stoppers (Cortiça – Rolhas de cortiça para vinhos tran-
quilos – Plano de amostragem para o controlo de qualidade de rolhas 
de cortiça)

ISO 20752 Cork stoppers — Determination of releasable 2, 4, 6-trichloroanisol 
(TCA) (Rolhas de cortiça – Determinação do tricloroanisol livre)

ISO 22308-1 Cork bark selected as bottling product — Part 1: Sensory evaluation 
— Methodology for sensory evaluation by soaking (Cortiça destinada 
a produtos de engarrafamento - Parte 1: avaliação sensorial – Metodo-
logia para avaliação sensorial por maceração)
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Cortiça é elemento 
chave no Convento 
dos Capuchos

Cortiça 
no
WOW

O Convento dos Capuchos, também conhecido como Convento da 
Cortiça - construção de 1560, promovida por D. Álvaro de Castro, con-
selheiro de estado do rei D. Sebastião -, foi alvo de restauro e oferece, 
agora, uma visita denominada “Do Musgo e da Cortiça – O Restauro 
do Convento dos Capuchos”. Esta viagem permite dar a conhecer a 
complexidade de um dos processos de restauro mais sensíveis dos 20 
anos de história da Parques de Sintra. É uma visita conduzida por téc-
nicas das especialidades de engenharia e de conservação e restauro, 
que explicarão como se desenvolve este projeto, procurando as me-
lhores soluções de compromisso entre a estabilidade e a segurança 
das estruturas e em que a preservação da identidade histórica e ma-
terial deste património tem sempre prevalecido. A experiência tem 
um custo individual de 30€ ou 60€ para famílias e tem a duração de 
2horas com almoço incluído. Mais informações estão disponíveis em 
https://www.parquesdesintra.pt/pt/experiencias/do-musgo-e-
-da-cortica/ .
De referir que este convento, em que a cortiça foi abundantemen-
te utilizada nos revestimentos e na decoração, recebeu o nome de 
Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra. A construção materializa 
a filosofia e os ideais da Ordem de S. Francisco de Assis: a procura do 
aperfeiçoamento espiritual através do afastamento do mundo e da 
renúncia aos prazeres associados à vida terrena. Pode ver mais infor-
mação e fotografias do espaço em https://www.parquesdesintra.pt/
pt/parques-monumentos/convento-dos-capuchos/ .

A cortiça tem mais um espaço museológico. Desta vez é a cidade de 
Gaia que recebeu um museu que conta a história desta matéria-prima 
portuguesa. Para saber o que pode encontrar no Planet Cork visite ht-
tps://wow.pt/pt/experiencias-museus/planet-cork/. 
O WOW– World of Wine, que abriu portas ao público no dia 1 de Agosto, 
conta ao todo com cinco museus, oito restaurantes e cafés, lojas, um 
espaço de exposições e uma escola de vinhos distribuídos por 35 mil 
metros quadrados em pleno centro histórico de Vila Nova de Gaia. São 
espaços sobre o Grande Porto – Porto Region Across The Ages, o vinho – 
The Wine Experience, o ritual dos copos – The Bridge Collection, a cortiça 
– Planet Cork, e, ainda, sobre o chocolate – The Chocolate Story. 
O Planet Cork foi pensado e executado em colaboração com a Corticeira 
Amorim, associada da APCOR.
“O Planet Cork é muito importante para o WOW pela relação intrínseca 
entre o vinho e as rolhas, mas também pelo facto de esta ser uma indús-
tria altamente sustentável, o que se coaduna com os nossos princípios. 
Este museu levará os portugueses a olhar e a usar a cortiça com ainda 
mais brio e orgulho”, afirmou o CEO, Adrian Bridge.
“É uma montra fundamental para as características técnicas únicas e 
para as potencialidades de vanguarda da cortiça. Estamos felizes com 
o resultado final do Planet Cork, porque realça o quão a cortiça é uma 
solução sustentável para o mundo do vinho, mas revela também a ca-
pacidade de resposta eficaz para tantas outras indústrias e mercados”, 
referiu, por seu lado, António Rios de Amorim, o presidente e CEO da 
Corticeira Amorim.
Trata-se de um projeto do grupo Fladgate Partnership – detentor da 
Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn, e dos hotéis The Yeatman, Infante Sagres 
e Vintage House – e foi “o maior investimento em turismo do ano na 
União Europeia”, lê-se em comunicado.
O WOW nasceu num espaço de antigas caves de vinho do Porto requali-
ficadas, no centro da zona histórica de Gaia, na Rua do Choupelo, e “num 
mundo novo e com novas regras”, como já tinha revelado o grupo Flad-
gate, que ali investiu 105 milhões de euros.
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COVID – 19 
C O R O N AV Í R U S  

C o m o  m i n i m i z a r  o  c o n t á g i o  n a  s u a  e m p r e s a  

Medidas de Protecção Individual 

Usar máscara  

Lavar ou desinfectar as mãos 

Medidas Sociais  

Manter a distância entre os 
colaboradores de pelo menos 
2mts 

Evitar o contacto dos 
colaboradores 

CONTINUAMOS CONSIGO! 

Medidas Empresa 

Arejar os espaços com 
frequência 

Manter os espaços limpos e 
desinfectados 

O u t r a s  M e d i d a s 

 
 

 

CONTACTOS
227 474 040 | 914 396 849
info@apcor.pt 
realcork@apcor.pt

 

Promover o teletrabalho
 

 
Evitar viajar. Privilegiar reuniões 
e contactos pelos meios digitais

Desinfectar com frequência os 
disposi�vos electrónicos 


