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Valorização do Sobreiro e da Biodiversidade 

Associada  

DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS DE 

VALOR SUSTENTÁVEIS 

 

EMPRESA 

A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. é a maior empresa mundial de produtos de 

cortiça, com subsidiárias em dezenas de países de todos os continentes, que 

sustentam uma facturação anual de 415 milhões de euros. 

 

Organizada em cinco Unidades de Negócios (UN) – Matérias-Primas, Rolhas, 

Revestimentos, Aglomerados Compósitos e Isolamentos – a CORTICEIRA AMORIM 

disponibiliza um vasto portefolio de produtos, para incorporação em indústrias tão 

diversificadas e exigentes como são a indústria aeronáutica, automóvel, 

construção, ou a indústria vinícola, fruto da sua aposta estratégica na área da 

Investigação & Desenvolvimento (I&D). 

 

ENVOLVIMENTO 

As Nações Unidas designaram 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade, 

apelando à tomada de consciência da importância vital que a diversidade biológica 

tem para o bem-estar humano e para a sua sobrevivência. 

 

A CORTICEIRA AMORIM e as suas subsidiárias são parte integrante de um esforço 

concertado para a conservação e preservação do montado de sobro, um recurso 

natural e renovável que desempenha um papel fundamental na fixação de CO2, no 

combate à desertificação e na preservação da biodiversidade. 

 

2010 
Case study 
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Dado que a exploração da cortiça não implica danos para as árvores, nem a 

necessidade de criação de infra-estruturas no local, foi possível conservar, ao longo 

dos anos, talvez mais de 60 milhões de árvores no seu estado natural. O resultado 

é um ecossistema com uma riqueza de biodiversidade sem paralelo na Europa e 

que suporta um dos 34 hotspots mundiais de biodiversidade. 

 

Existem no entanto muitas áreas de montado com deficiências de gestão. As 

técnicas de descortiçamento, mobilização de solo, encabeçamento do gado, que 

associados às doenças e às pragas, criam condições para que as árvores entrem 

em declínio. A adopção de boas práticas, nomeadamente através da certificação de 

Sistemas de Gestão Florestal, contribui para a gestão sustentável dos montados e 

florestas de sobreiro. A CORTICEIRA AMORIM, apesar de não ser proprietária de 

floresta, tem sido um dos principais promotores da certificação de sistemas de 

gestão florestal FSC em Portugal, e certificou as primeiras unidades industriais da 

fileira da cortiça. 

 

Com menos florestas haverá mais cheias, solos mais improdutivos, mais emissões 

de carbono e todas as actividades económicas e sociais associadas, incluindo um 

elevado número de postos de trabalho, estarão em risco. No caso do sobreiro é 

ainda de assinalar o papel como barreira no combate à desertificação, o que se 

revela de extrema importância não apenas no Norte de África como também no Sul 

da Europa e, consequentemente, em Portugal.  

 

ACTIVIDADES  

No âmbito da iniciativa europeia Business & Biodiversity, a CORTICEIRA AMORIM 

celebrou um inovador acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ICNB), a Autoridade Florestal Nacional (AFN), a Quercus e a World 

Wild Fund for Nature (WWF), com vista à defesa do montado de sobro e à 

preservação da biodiversidade. A convergência de interesses de todas as entidades 

envolvidas, sob o patrocínio da CORTICEIRA AMORIM, originou uma oportunidade 
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única de promover a “Valorização e Sustentabilidade do Sobreiro e da 

Biodiversidade Associada”. 

O protocolo celebrado visa a implementação de uma iniciativa que assenta nos 

seguintes objectivos e medidas de actuação: 

 

1. Aumentar o conhecimento em matéria de valorização e sustentabilidade do 

sobreiro e da biodiversidade associada. 

 

Medidas: 

1.1.  Instituição de um prémio para o melhor trabalho de investigação em 

matéria de sustentabilidade do sobreiro e da biodiversidade associada; 

 

2. Divulgar e premiar as melhores práticas na gestão e valorização do montado 

e da floresta de sobreiro e da biodiversidade associada. 

 

Medidas: 

2.1. Disponibilização de um serviço de aconselhamento técnico aos produtores 

florestais, com vista à identificação de oportunidades para a adopção de 

melhores práticas de gestão; 

2.2. Instituição de um prémio para distinguir herdades e proprietários florestais 

pelas melhores práticas na gestão e valorização do sobreiro e da 

biodiversidade associada. 

 

RESULTADOS 

Prémio de Investigação 

A CORTICEIRA AMORIM realizou em 2008 a primeira edição do Concurso de 

Investigação “Sustentabilidade do Sobreiro e da Biodiversidade Associada”, tendo 

sido apresentadas 13 candidaturas, provenientes de diferentes centros de 

investigação. Pelo número de projectos a concurso, mas sobretudo pela qualidade 

dos trabalhos apresentados, consideram-se atingidos os objectivos delineados para 

este prémio - o maior prémio atribuído à investigação no sector da cortiça. 
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O prémio foi entregue ao Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves, que concorreu 

com o trabalho “Exclusão de pastoreio e biodiversidade dos montados: 

fundamentos para utilização do pastoreio rotacional”, que incidiu nos efeitos do 

pastoreio na biodiversidade vegetal e animal do montado. O projecto apresentado 

permite antever as alterações que se verificarão em áreas de montado onde se 

impeça o pastoreio por períodos de, pelo menos, seis anos.  

 

Serviço de aconselhamento técnico aos produtores florestais 

O serviço de aconselhamento técnico, totalmente financiado pela CORTICEIRA 

AMORIM, registou uma forte adesão dos produtores e gestores de áreas florestais 

de sobreiro. Na primeira edição, que decorreu durante o ano 2008 e nos primeiros 

meses de 2009, foram recebidas candidaturas que contemplaram 25 herdades e 

cerca de 8 mil ha de área florestal de sobreiro, factos que permitem fazer um 

balanço positivo desta medida que deverá induzir boas práticas na gestão de áreas 

florestais e da biodiversidade. 

 

Prémio para distinguir herdades e proprietários florestais pelas melhores 

práticas 

Lançado em 2009, com o intuito de promover e premiar as explorações florestais 

que desenvolvam e implementem práticas de gestão de áreas de sobreiro avaliadas 

como exemplares, o concurso contou com um total de dez candidatos tendo a 

Herdade da Machoqueira do Grou, localizada na charneca seca Ribatejana, vencido 

esta primeira edição. 

Com a atribuição do prémio, foram apresentadas e divulgadas as boas práticas que 

sustentaram a decisão do Júri do concurso, procurando-se desta forma que estas 

venham a ser adoptadas pelo maior número possível de produtores florestais.  

 

Decorridos dois anos de projecto, os resultados são animadores, tendo a 

CORTICEIRA AMORIM e os restantes parceiros renovado recentemente o acordo 

para promover a “Valorização e Sustentabilidade do Sobreiro e da 

Biodiversidade Associada”. As medidas anteriormente descritas, por se 
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manterem adequadas aos objectivos da parceria, serão renovadas e novas medidas 

serão implementadas. 

 

O retorno deste investimento da CORTICEIRA AMORIM é intangível e de difícil 

quantificação, porquanto a vitalidade do montado e a preservação ou reforço dos 

serviços prestados pelo ecossistema serão fundamentais para produtores florestais 

e indústria da cortiça a longo prazo. Este investimento ao atingir, como se espera, 

os resultados a que se propõe, constituirá um importante passo no 

desenvolvimento de Cadeias de valor sustentáveis, que é um dos objectivos 

estratégicos de sustentabilidade para a CORTICEIRA AMORIM.  

 


