
Coluna do sector corticeiro

Apcor vai atribuir
prémio inovação

Objectivo é premiar novas aplicações, tecnologias ou processos de
fabrico inovadores e que demonstrem uma clara mais valia para a
indústria da cortiça.

A Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor) lançou o Prémio Ino-
vação. Criado no âmbito da Gala Anual da Cortiça, este prémio foi
atribuído, nos últimos anos, a entidades/personalidades seleccio-
nadas pelo júri do evento. Este ano, a associação considerou levar a
cabo este concurso para premiar novas aplicações, tecnologias,
metodologias ou processos de fabrico inovadores e que demons-
trem uma clara mais-valia para a indústria da cortiça. Os objectos a

concurso (ideias/projectos/produtos) devem estar já implementa-
dos ou em fase de implementação .

Os processos de candidatura deverão ser submetidos à Apcor até
27 de Junho de 2014, e segundo as regras do regulamento que po-
dem ser encontradas no sítio da associação em
http://www.apcor.pt/artigo/apcor-lanca-concurso-para-pre-
mio-inovacao-gala-2014.htm .

Podem candidatar-se ao 'Prémio Inovação na Indústria da Cor-
tiça', todas as empresas associadas da Apcor, empresas ou entida-
des que colaborem directamente com os membros da associação e

empresas ou entidades que apresentem projectos de inovação com
claro interesse para os associados da Apcor.

O júri é constituído pelo presidente da Apcor, João Rui Ferreira,
por Helena Pereira, ex-Reitora da Universidade Técnica de Lisboa e
professora do Instituto Superior de Agronomia (ISA), e Armando
Sevinate Pinto, ex-ministro da Agricultura e ex-consultor do Presi-
dente da República para as questões relacionadas com a Agricultura
e com o Mundo Rural.

Os critérios de avaliação das propostas vão considerar o conceito
e originalidade estética ou funcional; a valorização da matéria-pri-
ma cortiça; e a potencialidade de industrialização/comercialização.
O prémio é, em princípio, indivisível. No entanto, a título excep-
cional, o júri poderá atribuir o prémio cx- aequo, a mais do que uma
candidatura.

O prémio será constituído por um trofeu que será atribuído ao
vencedor na Gala Anual da Cortiça, a realizar no Porto, no dia 26 de
Setembro de 2014.

Nesta gala serão atribuídos mais seis prémios seleccionados pelo
júri e que têm em conta o trabalho desenvolvido em áreas distintas
como: Floresta (visa reconhecer novos investimentos e introdução
de novas metodologias de gestão no montado); Conhecimento
(pretende reconhecer a investigação e procura de conhecimento
sobre a fileira da cortiça); Informação (visa reconhecer informação



de carácter jornalístico ou equivalente relevante SQbre a cortiça);
Revelação (visa reconhecer qualquer tipo de iniciativa inédita que
utilize a cortiça); Rolha de Cortiça (visa reconhecer o esforço de
promoção da rolha de cortiça); e Mérito (pretende reconhecer o
trabalho desenvolvido dentro de uma área de saber e com o recurso
à cortiça) .

Pode consultar informação complementar das Galas realizadas
anteriormente e dos prémios atribuídos no sítio da Apcor em
www.apcor.pt/artigo/eventos.htm . ¦
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Candidaturas podem ser submetidas à APCOR
até 27 de Junho. Prémio será entregue na gala
anual da cortiça, a realizar no Porto, no dia 26
de Setembro.


