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notícias do Grupo Amorim

AcoustiCORK®
renova gama

CORTICEIRA AMORIM
publica primeiro Relatório
de Sustentabilidade

A Corticeira Amorim-Indústria
(CAI) desenvolveu recentemente
novas linhas de produto, que visam
complementar o leque de soluções
da extensa gama AcoustiCORK®,
sub-pavimentos à base de cortiça para redução dos ruídos de
impacto.
(pág. 3)

Workshops
sobre “Defeitos
Sensoriais” no
Vinho abrem novas
perspectivas
A Amorim & Irmãos promoveu
vários workshops técnicos dedicados
ao tema “Defeitos Sensoriais” no
vinho, com a participação de Pascal
Chatonnet, um reputado produtor e consultor de vinhos e um dos
mais conceituados cientistas que se
dedicam ao estudo das propriedades organolépticas dos vinhos.
(pág. 10)

Durante o primeiro semestre de 2007, a CORTICEIRA AMORIM, ciente da
sua responsabilidade enquanto líder mundial do sector transformador da cortiça – segmento que garante a viabilidade de toda a fileira da cortiça – promoveu um estudo de diagnóstico em matéria de Desenvolvimento Sustentável,
transversal a toda a Organização.
(pág. 8)

2

newsletter

Editorial

Retemperadas as energias após as férias de Verão,
voltamos ao contacto com o leitor, para lhe dar a
conhecer os mais recentes novidades das empresas
do Grupo Amorim.

Nesta edição, merece especial destaque o lançamento
do Relatório de Sustentabilidade da CORTICEIRA
AMORIM, o primeiro da indústria da cortiça. Com este
documento demonstra-se que a actividade da CORTICEIRA AMORIM apresenta características únicas em
termos de sustentabilidade, consistindo num exemplo raro de interdependência entre a indústria e um
ecossistema, produzindo riqueza e preservando o
ambiente.
De salientar também a atribuição da Certificação ISO
22000:2005, no âmbito da Segurança Alimentar a
quatro unidades industriais da Amorim & Irmãos.
Conheça ainda as novas linhas de produtos da gama
AcoustiCORK®, desenvolvidas pela Corticeira AmorimIndústria, que evolui no sentido de uma maior especialização, garantindo a solução mais adequada para as
necessidades de cada cliente.
A Quinta Nova de N. Sra. do Carmo está de parabéns
pela conquista de 10 prémios nos concursos International Wine and Spirits Competition e International
Wine Challenge, que tiveram lugar em Inglaterra.
A propósito, e porque o Natal se aproxima, deixamoslhe ainda as propostas de Cabazes de Natal preparadas pela Quinta Nova.
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AcoustiCORK® renova gama
A Corticeira Amorim-Indústria (CAI) desenvolveu recentemente novas linhas de produto, que visam complementar o
leque de soluções da extensa gama AcoustiCORK®, sub-pavimentos à base de cortiça para redução dos ruídos de impacto.
As novas linhas denominam-se:
Linha conforto (comfort line) – sub-pavimentos de espessura
reduzida para aplicação em pavimentos flutuantes e alcatifas. Caracterizam-se pela performance, reduzida espessura
e facilidade de instalação. Dentro desta linha, o destaque
especial recai sobre o produto AcoustiCORK® DPW C31
que, devido à sua estrutura inovadora em forma de “onda”,
permite uma maior circulação do ar entre o pavimento e a
base de cimento. Aumenta-se a durabilidade do pavimento

e reduz-se a probabilidade de desenvolvimento de fungos e
acumulação bactérias.
Linha Technik (technik line) – sub-pavimentos técnicos altamente eficazes na redução ruídos de impacto em pisos duros,
como madeira maciça ou cerâmica.
Linha Multiway (multiway line) – sub-pavimentos versáteis,
de muito fácil aplicação debaixo de qualquer tipo de piso, ou
mesmo entre a laje de betão e a lajeta flutuante.
Com esta nova organização, a gama AcoustiCORK® evolui no
sentido de uma maior especialização, disponibilizando soluções
de fácil aplicação, para todos os tipos de pavimentos e problemas acústicos.
Visite-nos em www.acousticork.eu

Amorim & Irmãos certificada
com ISO 22000:2005

Na sua evolução de Melhoria Contínua, a Amorim & Irmãos
concretizou a etapa de certificação do seu Sistema de Segurança
Alimentar, tendo-lhe sido atribuída a Certificação segundo a
norma ISO 22000:2005. Esta certificação abrange as Unidades
industriais: Amorim Distribuição, PTK, Raro e Champanhe.
O sistema de Segurança Alimentar assegura a prevenção dos
perigos e riscos que podem afectar, directa ou indirectamente
na cadeia alimentar, em qualquer das suas fases, e que assegurem assim a confiança na cadeia de fornecimento e de consumo.
Este sistema tem como vantagens:
- aumenta a confiança do consumidor;
- reforça a confiança da cadeia de fornecimento;
- uniformiza especificações - fornecedores, produtores, distribuidores e retalhistas;
- direcciona os recursos, humanos e materiais para o controlo
dos pontos chave e críticos dos processos;

- garante o cumprimento dos requisitos legais, facilitando assim
os aspectos comerciais.
Como líder na produção de rolhas de cortiça, e ciente da sua responsabilidade na cadeia de produção de bebidas alcoólicas, a Amorim
& Irmãos assume vários compromissos de Segurança Alimentar,
que vão de encontro aos seus Valores e Princípios de Gestão. Esses
compromissos constituem pressupostos básicos de produção e fornecimento de um produto seguro e focalizam-se em:
- garantir as boas práticas de Higiene e Segurança Alimentar;
- promover a consciencialização dos colaboradores para a sua
responsabilidade na eficácia e melhoria contínua do Sistema
de Segurança Alimentar;
- garantir a comunicação interna à equipa HACCP de todos os
aspectos que possam interferir na Segurança Alimentar;
- estabelecer a comunicação externa no segmento da cadeia alimentar, incluindo fornecedores, subcontratados e clientes.
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“Comfort Line” (AcoustiCORK®)
reforçada com barreira
de isolamento à humidade
A nova linha de produtos AcoustiCORK®, destinada a
sub-pavimentos de isolamento acústico e atenuação da
sonoridade dos pisos com instalação flutuante, está agora
disponível em algumas versões que incorporam uma membrana para isolamento da humidade.
Esta membrana é um requisito obrigatório na instalação
deste tipo de pavimentos, uma vez que impede que a humidade ascendente, proveniente da laje, danifique a madeira.
Com este produto, a Corticeira Amorim-Indústria oferece
ao mercado uma solução integrada, com performance garantida, reduzindo significativamente os materiais a utilizar e
respectivo tempo de operação.
Mais informação em: www.acousticork.eu

Hotel Quinta Nova
com novos protocolos
O Hotel Rural da Quinta Nova estabeleceu novos
protocolos de benefícios com o Sindicato dos Profissionais de Seguros e com a Ordem dos Advogados,
visando proporcionar a todos os seus membros um
acesso privilegiado aos serviços oferecidos, com descontos especiais.
Esteja atento aos próximos protocolos a fechar brevemente... vai descobrir mais razões para nos visitar
no Douro.
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Concurso DESIGN CORK
apresentou projectos
vencedores
O projecto “Design Cork for Future, Innovation and Sustainability”, desenvolvido pela SUSDESIGN, insere-se no contexto e âmbito
da Investigação Aplicada em Design e pretende retratar os modos de exploração do recurso material Cortiça no Design sob diversos
pontos de vista.
Sendo a cortiça o recurso natural com maior índice de produção e exportação e um dos símbolos mais representativos da identidade
portuguesa, pretende-se com este projecto explorar novas potencialidades deste material, por forma a desenvolver soluções inovadoras, promovendo e divulgando amplamente o sector da cortiça associado a um meio de inovação por excelência - o Design.
A primeira fase do projecto Design Cork passou por um concurso internacional, cujos vencedores foram anunciados, em Lisboa, no
passado mês de Julho. Total destaque para o projectos “Cadeira Vinco” e “Sunbasket”.
De referir que este projecto tem o apoio das empresas Amorim Industrial Solutions, Amorim Revestimentos e Corticeira AmorimIndústria.
Mais informação em www.designcork.com

Quinta Nova com novos prémios
A Quinta Nova de N. Sra. do Carmo conquistou 10 prémios
nos prestigiados concursos de vinhos International Wine and
Spirits Competition e International Wine Challenge, ambos
em realizados em Inglaterra.
De entre as 5 medalhas conquistadas, destaca-se a medalha

de prata para o “3 Pomares Tinto 2005” e 5 menções “commended” para outros vinhos do Douro e Porto, prémios que
funcionam como bons indicadores da qualidade por que
se vêm pautando todos os néctares do portfólio da Quinta
Nova.
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Series 300 Bamboo e Faia no
empreendimento Quinta das Sedas

O Wicanders Series 300 foi o revestimento seleccionado para o conceituado empreendimento imobiliário Quinta das Sedas, no Porto.
Os primeiros edifícios da Quinta das Sedas, que
foram projectados pelo arquitecto Alcino Soutinho,
integram um vasto e distinto complexo imobiliário,
com uma área de intervenção de 210 mil m2, que
assenta num novo conceito urbanístico, com o privilégio de viver numa grande cidade, na proximidade da
natureza, ao encontro de comércio, serviços, equipamentos e lazer.
Neste projecto, onde assumem particular relevância
os vários materiais de construção de qualidade, foram
aplicados cerca de 7000 m2 de Wicanders Series 300,
nas referências Bamboo e Faia.

Series 3000 Acousticork
no hotel Holliday Inn, Açores
O hotel Holliday Inn, situado na Ilha de São Miguel, nos
Açores, oferece agora aos seus clientes todo o conforto dos
revestimentos da Series 3000 Acousticork.
No total, foram aplicados 3000m2 de produto no chão dos
quartos, na referência W 305 A Faia, em harmonia com os
restantes materiais e decoração, dando ao ambiente uma
atmosfera de tranquilidade, seja em estadias de lazer ou trabalho.
O Holliday Inn localiza-se muito perto do Centro Histórico
de Ponta Delgada, oferecendo uma magnífica vista sobre a
cidade e o mar.
Neste hotel foram gravadas algumas cenas da telenovela
“Ilha dos Amores”.
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Amorim Germany festeja
o Verão 2007
No dia 13 de Julho, a Amorim Germany levou a cabo o seu
evento anual de Verão, desta vez uma viagem a Worpswede.
Berner Straße foi o ponto de partida até à estação ferroviária de Delmenhorst, onde a plataforma 1 “Moorexpress”
aguardava os participantes para uma viagem que passou
por Bremen, Ritterhude, Osterholz-Scharmbeck e pelo
rio Hamme.

Uma vez em Worpswede, dois guias turísticos deram as
boas-vindas, iniciando assim uma visita guiada pela região,
entre uma pequena vila e uma célebre colónia de artistas.
O percurso incluiu uma visita à sepultura da artista Paula
Modersohn-Becker e a uma exposição numa galeria de arte.
O evento terminou com um churrasco ao ar livre e a viagem
de regresso a Delmenhorst.

Representantes da Service
& More (Áustria) visitaram Amorim
Revestimentos
A convite da Amorim Revestimentos, estiveram em Portugal 10 colaboradores da empresa Service & More, situada
na Áustria.
Dadas as boas-vindas aos visitantes, o grupo foi transportado a São Paio de Oleiros, especificamente à Unidade da
Amorim Revestimentos, onde apreciou as mais modernas
tecnologias de produção e a qualidade e profissionalismo
aplicados no processo de fabricação dos revestimentos da
Amorim.
Esta visita a Portugal superou todas as expectativas e deixou
antever a continuidade de um óptimo relacionamento profissional.

Da esquerda para a direita: Manfred Schneider e Alfred Grabher (Amorim Flooring Austria
GmbH.); Herbert Schmidt, Martin Anninger, Hans Gründl, Gaby Schmidt, Siegfried Walch,
Sebastian Werlberger, Engelbert Burtscher, Wolfgang Schmidt, Bernd Landrichtinger, Ingrid
Paterno.
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CORTICEIRA AMORIM
publica primeiro Relatório
de Sustentabilidade
Durante o primeiro semestre de 2007, a CORTICEIRA
AMORIM, ciente da sua responsabilidade enquanto líder mundial do sector transformador da cortiça – segmento que garante
a viabilidade de toda a fileira da cortiça – promoveu um estudo
de diagnóstico em matéria de Desenvolvimento Sustentável,
transversal a toda a Organização.
Deste projecto surgiu, no início de Julho, o primeiro Relatório
de Sustentabilidade da indústria da cortiça, amplamente divulgado, assim se iniciando na CORTICEIRA AMORIM a comunicação regular, sistemática e estruturada das práticas em matéria
de sustentabilidade, promovendo com os seus Stakeholders uma
reflexão partilhada sobre a forma como desenvolve a actividade
e as potenciais melhorias, visando o bem estar de todos.
Além de evidenciar o impacto da sua actividade na preservação da biodiversidade e no combate à desertificação, a CORTICEIRA AMORIM informa no Relatório, quantificando, do seu
impacto positivo na fixação de CO2, contribuindo para mitigar
as emissões de gases com efeito de estufa, origem das alterações
climáticas. Tais impactos, a par das boas práticas de sustentabilidade evidenciadas, não deixarão de ter um impacto favorável na
percepção dos produtos da CORTICEIRA AMORIM em diversos segmentos de mercado, desde os promotores da construção
sustentável, às indústrias, caves e distribuidores que pretendem
ter um impacto positivo a nível ambiental e social.
Com este documento, demonstra-se que a actividade da CORTICEIRA AMORIM apresenta características únicas em termos
de sustentabilidade, consistindo num exemplo raro de interdependência entre a indústria e um ecossistema, produzindo
riqueza e preservando o ambiente, sendo de salientar:
• biodiversidade: o sobreiro constitui a base de um sistema ecológico único no mundo, contribuindo para a sobrevivência de
muitas espécies da fauna autóctone e para a salvaguarda do
ambiente;
• estima-se que o montado de sobro seja responsável pela fixação de 5% das emissões de CO2 em Portugal;
• a os 2,9 mil milhões de rolhas colocadas no mercado em 2006
pela Corticeira Amorim corresponde uma fixação total de
CO2 superior a 25 mil toneladas;
• a produção de energia a partir da utilização de biomassa
satisfaz 46% das necessidades energéticas da CORTICEIRA
AMORIM;
• a promoção de uma cultura de eficiência e reconhecimento
de mérito entre os Colaboradores.

I.- A CORTICEIRA AMORIM E AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Impacto do montado de sobro: A exploração do montado,
em grande parte viabilizada pela actividade da CORTICEIRA
AMORIM, tem um impacto positivo a nível da fixação de car-

bono, contribuindo para mitigar as emissões de gases com efeito
de estufa, origem das alterações climáticas.
Com base num primeiro estudo realizado em Portugal pelo
Instituo Superior de Agronomia, estima-se que o montado português tenha representado em 2006 um sumidouro de cerca
de 4,8 milhões de toneladas de CO2, correspondentes aos 736
700 ha de montado existentes em Portugal. Atendendo a que as
emissões totais de Portugal rondam os 85 milhões de toneladas,
estima-se que o montado de sobro seja responsável pela fixação
de 5% das emissões totais de CO2.
Produtos da Corticeira Amorim como sumidouros de carbono: O carbono fixado pelos sobreiros é armazenado na cortiça
e nos produtos produzidos pela CORTICEIRA AMORIM, e aí se
mantém durante todo o tempo de vida útil do produto, só se
libertando quando o produto for incinerado ou por decomposição orgânica. A reciclagem atrasa a emissão desse carbono de
volta para a atmosfera. No caso específico das rolhas para vinho,
verifica-se a fixação de 8,8 g de CO2 por cada rolha de cortiça.
Consumo de energia: Uma importante contribuição para a
redução das emissões de CO2 é a utilização dos desperdícios
de biomassa vegetal provenientes das suas actividades produtivas para a produção de energia, dado que as emissões de CO2 da
queima da biomassa são consideradas neutras. Em 2006 foram utilizadas cerca de 410 mil GJ de biomassa na produção de energia,
sendo o total de energia consumida inferior a 890 mil GJ.
Transportes: No âmbito do transporte de mercadorias e produtos e no que concerne às medidas adoptadas com impacto na
redução de emissões de CO2 é de salientar favorecimento do
transporte de mercadorias por via marítima, em detrimento da
via rodoviária, conforme se evidencia na tabela seguinte:

2004

2005

2006

Navio

33,7%

40,4%

46,8%

Camião

66,3%

59,6%

53,2%

Tabela: percentagem da quantidade de mercadorias
e produtos saídos de Portugal por navio e camião

II. BIODIVERSIDADE E COMBATE
À DESERTIFICAÇÃO
O sobreiro constitui a base de um sistema ecológico único no
mundo, contribuindo para a sobrevivência de muitas espécies
da fauna autóctone e para a salvaguarda do ambiente. Este ecossistema inclui várias espécies de formigas, abelhas, borboletas
e répteis, bem como o lince ibérico, a espécie de felino mais
gravemente ameaçada de extinção do planeta. Destaca-se ainda
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a elevada variedade de aves, algumas delas igualmente ameaçadas, como é o caso do abutre-negro, a cegonha preta ou a águia
imperial.
O montado desempenha um papel fundamental no combate
à desertificação na medida em que contribui para a fixação do
solo e da matéria orgânica, diminuindo a erosão e aumentando
a retenção de água. É de destacar também a importância do
montado de sobro como barreira ao avanço do deserto em
países do Norte de África, como é o caso da Argélia.

III. DESEMPENHO AMBIENTAL
A optimização da quantidade de cortiça em todo o ciclo produtivo é uma das estratégias de sustentabilidade da CORTICEIRA AMORIM.
As aparas geradas durante o processo produtivo das rolhas ou
a cortiça que não reuna características adequadas para a sua
produção são incorporadas noutras aplicações de elevado valor
acrescentado. A parte que não é passível de ser incorporada em
produtos é valorizada como fonte de energia (biomassa). Não
existem por isso desperdícios ou resíduos de cortiça. Nada se
perde, tudo é valorizado.
Além do aproveitamento integral da cortiça e sempre que é
viável, opta-se pela utilização de materiais reciclados - 265
toneladas em 2006.
Ao nível da gestão de resíduos, salienta-se a valorização de 82%
dos resíduos produzidos.

IV. DESEMPENHO SOCIAL
Formação: A CORTICEIRA AMORIM aposta no desenvolvimento e na valorização das competências dos seus colaboradores, motivando-os e criando condições para o sucesso da
Organização.
O volume de formação, que em 2006 superou as 38.000 horas,
aumentou 19% face ao ano anterior. Destaca-se a implementação de programas de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, com o objectivo de aumentar o nível
de qualificação dos adultos activos e incentivar a formação ao
longo da vida.
Prevenção, Higiene e Segurança: A prevenção e a resposta adequada a emergências são asseguradas através de planos internos,
validados por auditores externos, que definem as responsabilidades de actuação em caso de contingência. Neste âmbito é de
salientar a certificação pela OHSAS 18001 (Sistema de Gestão
de Segurança e Higiene no Trabalho) da Corticeira Amorim Indústria, S.A..
Direitos Humanos: A salvaguarda e o respeito pelos Direitos
Humanos é uma prática básica da CORTICEIRA AMORIM
em todos os países onde opera, sendo de destacar a este nível
a certificação pela Wine Industry Ethical Trade Association
(WIETA) da Amorim Cork South Africa - a primeira acreditação do mundo de Ética Comercial e Organizacional concedida
a uma empresa de cortiça.

Desde a sua publicação, em Julho de 2007, o
Relatório de Sustentabilidade da CORTICEIRA
AMORIM esteve no top de downloads do website
do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável, tendo sido inclusivamente durante alguns dias o segundo documento
mais visto.
Até ao momento, já foram feitos mais de 300 downloads do Relatório de Sustentabilidade do website
BSCD Portugal e cerca de 4500 a partir do website
da sociedade: www.corticeiraamorim.com.
De registar ainda a cobertura feita pelos media
internacionais ao lançamento do primeiro Relatório
de Sustentabilidade da indústria da cortiça, tendo
sido publicados artigos na Forbes, na Avenue Vine
e no Yahoo.
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Workshops sobre “Defeitos Sensoriais”
no Vinho abrem novas perspectivas

A Amorim & Irmãos promoveu vários workshops técnicos
dedicados ao tema “Defeitos Sensoriais” no vinho, com a
participação de Pascal Chatonnet, um reputado produtor e
consultor de vinhos e um dos mais conceituados cientistas
que se dedicam ao estudo das propriedades organolépticas
dos vinhos.
Os eventos foram realizados nos Estados Unidos e África do Sul
e contaram com a participação de mais de 350 produtores de

vinhos deste dois importantes países do Novo Mundo vinícola,
assim como inúmeros jornalistas da imprensa especializada.
Pascal Chatonnet deu a conhecer o verdadeiro impacto sensorial de um extenso conjunto de defeitos potencialmente
encontrados no vinho. Esta análise incidiu sobre diversos
tipos de anisóis, assim como defeitos de redução e Brettanomyces.
No capítulo dos defeitos de redução e a sua preponderância
nos vinhos com vedante de rosca, uma das demonstrações
mais elucidativas mostrou o impacto da utilização de cobre
na tentaviva de eliminação de compostos de enxofre voláteis
em Sauvignon Blanc.
Duas amostras de vinho, uma contendo 20 ng/l de dimetilo
sulfido (DMS) e a outra 100 ng/l de DMS, foram tratadas
com cobre e analisadas pelos participantes. Os resultados
demonstraram que o tratamento de cobre não só reduziu
consideravelmente o DMS, como também removeu grande
parte do carácter frutado do vinho. Chatonnet realçou que
o risco de “evolução redutiva negativa” pós-engarrafamento
não deve ser evitado através do aumento do estado oxidativo
do vinho ou, pior ainda, tratando-o com cobre. O objectivo
deve consistir, em primeiro lugar, em evitar DMS através de
práticas adequadas.
Carlos de Jesus, Director de Marketing & Comunicação da
Amorim & Irmãos, afirmou que os workshops têm uma forte
vertente educacional, pois oferecem aos profissionais do
sector uma rara oportunidade prática de comparar e avaliar
vários defeitos sensoriais, sobretudo os derivados da utilização de diferentes tipos de vedantes.

Academia Amorim apoiou
o 14º Festival OENOVIDEO
- International Grape and Wine Film Festival
A Academia Amorim apoiou, uma vez mais, o Festival OENOVIDEO - International Grape and Wine Film Festival - o mais
antigo e conceituado festival cinematográfico e documentário
sobre a Vinha e o Vinho.
A 14ª edição decorreu na Suíça, de 3 a 5 de Maio, e os prémios
foram oficialmente entregues no dia 5 de Setembro, no Palais
du Luxembourg, em Paris.
Entre os 70 filmes em competição, o júri distinguiu 10
filmes, atribuindo o Troféu Cepa D’Ouro - Cep d’Or
du Grand Jury - ao filme «Le sang de la vigne», realizado por Joëlle Stechel (TGA production). Recordemos
que a Amorim recebeu este mesmo prémio, em 2001,

pelo melhor filme promocional «La Recolte de L’Arbre
Siffleur».
O júri do Festival OENOVIDEO é composto por profissionais
das áreas do Vinho, do Cinema e da Cultura, sendo a Academia
Amorim representada por Robert Tinlot.
A 15ª edição deste Festival itinerante, que tem vindo a valorizar
crescentemente a imagem da Vinha e do Vinho a nível mundial,
tem já data e local marcados: acontecerá entre 30 de Maio e 1 de
Junho, em Gruissan, França, e contará, de novo, com o apoio da
Academia Amorim.
Todas as informações sobre este evento podem ser encontradas
no site www.oenovideo.oeno.tm.fr.
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987 Barcelona
Hotel, com o
conforto dos
revestimentos
Amorim

Entre Julho e Agosto, foram aplicados 1600 m2 de
revestimentos da Series 3000 Bronze e 300 m2 de
produto Ipodeck, fornecidos pela Amorim Revestimentos, na unidade hoteleira de 5 estrelas 987 Barcelona Hotel.
Localizado no Paseo de Gracia, uma das avenidas
principais de Barcelona, e a cerca de cinco minutos
do edifício de Gaudí - La Pedrera - o 987 Barcelona Hotel é também um edifício de referência, cuja
fachada é considerada património da cidade.
Os revestimentos aplicados proporcionam todo o
conforto desejado e integram-se harmoniosamente
no moderno e sereno ambiente deste hotel de luxo
na carismática cidade de Barcelona.

11

12

newsletter

Profissionais da HolzLand visitam
empresas Amorim em Portugal

Colaboradores HolzLand

Em Julho, um grupo de profissionais da área das madeiras,
da empresa HolzLand, veio a Portugal conhecer o Grupo
Amorim.
A visita incluiu uma deslocação às unidades de produção
da Amorim & Irmãos e à Corticeira Amorim-Indústria. Os
representantes da HolzLand ficaram muito impressionados
e mostraram um grande interesse pelo trabalho desenvolvido por estas empresas, apreciando particularmente a capacidade de inovação demonstrada.
Um dos produtos que mereceu especial atenção foi o revestimento Xtreme WRT, lançado no ano passado, que abriu

novas perspectivas no mercado e desencadeou um considerável aumento do volume de vendas.
O também inovador produto HPS, classe 42, lançado recentemente, foi abordado como uma nova oportunidade de
negócio, com forte potencial de mercado a explorar.
Para os profissionais da área das madeiras, os produtos feitos
a partir de matérias primas renováveis, como a cortiça, têm
um interesse especial, pelo que o grupo ficou maravilhado
ao conhecer o edifício histórico recentemente restaurado,
onde o Grupo Amorim deu os primeiros passos, e que agora
acolhe o Museu da Cortiça do Grupo Amorim.

Amorim & Irmãos recebe
visita de viticultores austríacos

Jaime Filipe Castro (Responsável pelo Mercado Austríaco) com o grupo numa passagem
pela cidade do Porto

A convite da Korken Schiesser, 50 membros da Cooperativa de
Viticultores de Krems (Áustria) visitaram duas das unidades industriais da Amorim & Irmãos, S.G.P.S., no passado mês de Março.
Ao longo dos dois dias da visita, o grupo teve oportunidade
de conhecer a Unidade Industrial de Coruche, responsável
pela produção dos discos para a rolha técnica Twin Top® e
a Unidade Industrial Equipar, onde viram in loco o processo
produtivo das rolhas técnicas e aglomeradas Amorim.
A visita terminou a Norte do país, com uma passagem pelo Museu
da Cortiça da Amorim & Irmãos e almoço na Casa do Fundador.
No final, o grupo mostrou-se bastante impressionado com todo
o processo produtivo e com a forte componente tecnológica
existente no fabrico das rolhas Amorim.
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Enólogos de prestígio visitaram
empresas Amorim
Vários enólogos conceituados, entre os quais o enólogo consultor Ignacio de Miguel, visitaram as instalações da Corticeira Amorim em Portugal.
O programa, que teve a duração de três dias, incluiu a visita
às unidades industriais de Coruche (Equipar e Amorim
& Irmãos S.A. – Unidade Industrial de Coruche) e do
Norte de Portugal (Amorim & Irmãos S.A. - Lamas, Labcork
e Amorim Distribuição).
O grupo de enólogos teve assim a oportunidade de conhecer todos os controlos de qualidade praticados na Amorim,
desde a matéria-prima até à produção de rolhas, incluindo
os seus métodos preventivos (selecção de matéria-prima,
cozedura das pranchas (Sistema Convex®), Cromatografia
(GC-MS) e os métodos curativos (Método Inos II®, Rosa® e
uma demonstração do Rosa Evolution).
No âmbito da visita, foram ainda abordadas várias questões
de interesse comum, sobre a área vitivinícola, que resultaram num debate bastante enriquecedor.
Do grupo faziam parte Sonia Llorente (14 Viñas D.O Vino
de la Tierra de Castilla); Miguel A Benito (Dehesa del Carrizal D.O Dehesa del Carrizal); Adolfo Hornos (Vallegarcia
D.O Vinos de Pago); Javier García (Vallegarcia D.O Vinos de
Pago); Ignacio Figueroa (Páramo de Guzmán D.O Ribera del

Arménio Costa (Director Comercial do Mercado Espanhol)
mostra ao grupo o montado de sobro.

Duero); Carles Figueras (Calceldoni D.O Conca de Barbera);
Juan F. Mejias (Bodega Carabal D.O Ribera del Guadiana) e
Alberto Alcantarilla (Pago de Larrainzar D.O Navarra).
Um dos principais motivos desta visita às instalações da
Corticeira Amorim, em Portugal, teve a ver com a motivação e o empenho na constante procura da excelência dos
seus vinhos por parte destes produtores.
A viagem terminou no cenário inesquecível da Quinta Nova
de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, também propriedade do Grupo Amorim.

Amorim Revestimentos na
Domotex Middle East - Dubai

De 11 a 13 de Junho, pelo segundo ano consecutivo, a Amorim
Revestimentos esteve presente na Domotex Middle East –
Dubai 2007, para promover os revestimentos de pisos e paredes
Wicanders no Médio Oriente, uma zona do globo onde o sector
da construção está, neste momento, em autêntica “ebulição”.
O stand da Amorim Revestimentos, com cerca de 20 m2, integrou, desta vez, o stand da EBACO, um dos maiores da feira,
com um total de 224 m2 de área de exposição. A EBACO é um
dos mais importantes importadores e distribuidores de reves-

timentos no MEA – Middle East & Africa, nomeadamente no
Dubai, Emirados Árabes Unidos e com a qual está a ser desenvolvida uma parceria nalguns segmentos de mercado, na região.
Apesar do carácter regional do evento, a presença da Amorim
Revestimentos revelou-se importante, não só no sentido de
se aumentar a visibilidade dos revestimentos de cortiça e da
marca Wicanders no Médio Oriente, mas também como uma
forma de apoio e motivação ao novo distribuidor nesta área
de mercados.
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Amorim & Irmãos participa
na Winexpo 2007

Hugo Mesquita (Director Comercial do Mercado do Leste Europeu) no stand Amorim

A Amorim & Irmãos participou, pela primeira vez, na
Winexpo - uma feira de vinhos realizada na República da
Geórgia e que teve lugar na capital, Tbilisi, em Maio último.
Este certame, que contou com a presença da esmagadora
maioria dos produtores georgianos, teve como principal
objectivo a projecção da imagem da indústria vinícola nacional no panorama internacional.
A Amorim & Irmãos teve uma presença notável e recebeu inúmeras visitas de partners e produtores locais, além de ter patrocinado as provas de vinho oficiais que foram a concurso.
Desta forma, a Amorim & Irmãos reforçou a sua imagem
como líder mundial de vedantes de cortiça, num mercado
que tem tido uma evolução qualitativa interessante. Temse observado uma clara tendência de concentração na produção de vinho de qualidade, por parte dos produtores, sendo
que a sua estratégia lhes tem permitido aumentar as exportações para novos mercados, entre eles Ucrânia, Cazaquistão,
países do Báltico, China, Reino Unido, EUA, etc.
Por sua vez, a Amorim & Irmãos tem reforçado a sua presença
nos países da Europa de Leste, com várias participações em
feiras de vinhos na Rússia (Krasnodar e Moscovo), bem como
em Odessa (Ucrânia).

AcoustiCORK® na
exposição “COVERINGS”
No passado mês de Abril, teve lugar em Chicago a última
edição da feira Coverings, certame que contou com a presença da Corticeira Amorim-Indústria (CAI), integrando a
vasta comitiva portuguesa.
A Coverings é a maior feira americana dedicada aos pavimentos cerâmicos e respectivos acessórios. O objectivo da CAI
na promoção dos produtos técnicos AcoustiCORK® - subpavimentos para redução ruídos de impacto - foi plenamente
atingido, tendo-se desenvolvido contactos com potencial
relevante.
Paralelamente à feira, o TCNA (Tile Council of North America) promoveu sessões de apresentação de produtos. Perante
uma audiência atenta aos últimos desenvolvimentos no capítulo da eficácia acústica em pavimentos cerâmicos e novas
técnicas de aplicação de underlays, alguns elementos
da CAI tiveram a oportunidade de efectuar apresentações
diárias da gama AcoustiCORK®.
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Amorim Industrial Solutions na
“Coil Winding, Insulation and
Electrical Manufacturing
Exhibition and Conference”
A Amorim Industrial Solutions participou como expositor
na “2007 Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing Exhibition and Conference” realizada em Berlim,
entre 22 e 24 de Maio.
Trata-se da maior feira mundial no sector, tendo tido a
participação de 535 expositores de todo o mundo, o que
representou um crescimento de 27% relativamente à última
edição.
A Amorim Industrial Solutions esteve presente com as suas
soluções de Cortiça com Borracha, propondo soluções de
vedação e de isolamento acústico aplicadas em Transformadores Eléctricos de potência e de distribuição.
A “Coil Winding, Insulation and Electrical Munufacturing
Exhibition and Conference” é já uma referência a nível mundial e conta com a visita dos mais destacados profissionais,
designadamente das vertentes de Engenharia, Desenvolvimento de Produto e Gestores. Entre os visitantes estiveram
representantes de empresas como a ABB, Siemens, Efacec,
Schneider Electric, Renfe, Areva, Iran Transfo, Hyundai, entre outras.
Os visitantes demonstraram um grande interesse pelos produtos apresentados, o que acentua a relevância da nossa Iniciativa Estratégica relacionada com a Indústria Eléctrica. Os
testemunhos recebidos provaram a excelente receptividade
às soluções apresentadas, permitindo encarar com optimismo o futuro deste segmento.

F E I R A S

E

E V E N TO S

Produtos Técnicos Cortiça

Revestimentos

Eurocomposites: 6 a 8 Novembro – Estugarda, Alemanha

Feira “Host Milano”: Outubro – Milão, Itália

National Railways Interior: 6 a 8 Novembro – Colónia,
Alemanha

Amorim & Irmãos

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

SIMEI: 13 a 17 de Novembro – Milão, Itália - www.simei.it

Encontro de Vinhos e Sabores: 3 a 5 Novembro – Lisboa,
Portugal

SITEVI: 27 a 28 de Novembro - Parc des Expositions de
Montpellier, França - www.sitevi.com

Porto & Douro Wine Show: 24 e 25 Novembro – Lisboa, Portugal
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Os vinhos super premium
da Quinta Nova
A Quinta Nova acaba de lançar dois novos vinhos – o Reserva Tinto e o
Grande Reserva Tinto, ambos de 2005.
O primeiro, elaborado com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca
e Tinta Amarela, apresenta-se grandioso, complexo e com elevado vigor aromático. Estagia em barricas de carvalho durante 16 meses e permanece mais 6 meses
em cave. Evidencia uma cor vermelha, um aroma floral e especiado integrado nos
frutos pretos e um corpo denso e harmonioso. O final é muito longo e o potencial
de envelhecimento elevado.
O Grande Reserva, criado a partir das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca, exprime um carácter excepcional. Estagia em barricas de carvalho
durante 16 meses e permanece mais 6 meses em cave. Evidencia uma cor intensa
e um aroma forte e elegante, que combinam na perfeição com um corpo denso
e pleno de frutos maduros e finos taninos. Apresenta um final longo, como puro
cetim.
Esta “dupla” será certamente vencedora, a ver pela crítica tão positiva que tem
merecido. Uma nova experiência que desafiamos a não perder.

Cabazes de Natal cheios
de sugestões
Para o Natal que se aproxima,
a Quinta Nova preparou algumas propostas, entre as quais
vai poder encontrar várias combinações de vinhos do Douro
e Porto com Azeite Virgem e
os novos produtos gourmet da
Quinta: chás, doces de fruta, mel
e rebuçados tradicionais. Poderá
assim ter acesso a cabazes muito
inovadores, com vários níveis de
preço.

Não deixe de nos
contactar para esboçar
atempadamente as
suas ofertas natalícias.

