ENTIDADE LÍDER:

COFINANCIADO POR:

2

Montado de Sobro e Cortiça

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE CORUCHE
MESSAGE FROM THE MAYOR OF CORUCHE

© APCOR

Montado de Sobro e Cortiça

3

«MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA
– AQUI, PORTUGAL É MAIOR»
«CORK OAK FOREST AND CORK
– HERE, PORTUGAL IS GREATER»

A EEC PROVERE Montado de Sobro e Cortiça,
ao longo dos meses, tem vindo a afirmar-se como
uma oportunidade para implementar uma estratégia
eficiente e coletiva para a valorização de um recurso
endógeno único no mundo, o montado de sobro
e cortiça, em territórios de baixa densidade e
fundamental para a promoção do desenvolvimento
e coesão do interior.

The EEC PROVERE Cork Oak Forest and Cork has been
establishing itself, in the last months, as an opportunity
to implement a collective and efficient strategy for the
development of an endogenous resource unique in the
world, the cork oak forest and cork, in regions with low
density, as well as being fundamental in the promotion
of the development and cohesion of the Portuguese
hinterlands.

É nesta linha estratégica de valorização deste
extraordinário recurso endógeno, que o Município de
Coruche continua a apostar na organização da FICOR
– Feira Internacional da Cortiça, que já vai na X Edição,
com a qual se pretende reforçar e consolidar a posição
do concelho de Coruche, da região do Ribatejo e
Alentejo e de Portugal na fileira da Cortiça no contexto
internacional, reforçando a liderança de um sector
fulcral para a economia local e nacional.

It’s in this strategic vector of development of this
extraordinary endogenous resource that the Council
of Coruche continues to bet on hosting FICOR – Feira
Internacional de Cortiça (International Cork Fair), already
on its tenth edition, with which Coruche aims to reinforce
and consolidate its position, as well as the Alentejo and
Ribatejo region and Portugal, at the forefront of Cork
on an international level, reinforcing the leadership of a
fundamental sector for the local and national economies.

A FICOR – Feira Internacional da Cortiça, integrada na
estratégia de internacionalização do projeto e que visa
dinamizar as parcerias e alavancar novas dinâmicas
de capacitação, animação e promoção do Montado
de Sobro, é um certame essencialmente vocacionado
para a atividade profissional, turística e económica
de valorização de um dos principais sectores de
exportação do nosso país e que emprega neste
território a maioria da população.

FICOR is integrated in the strategy of internationalization
of the project. It seeks to develop partnerships and
leverage new dynamics of development, exploration and
promotion of the Cork Oak Forest and is primarily focused
on the professional, touristic and economic activities
that seek to add value to one of the main exporting
sectors on our country, which employs the majority of the
population in this territory.

Além da componente lúdica, investimos num
programa cientifico de excelência que visa pensar o
sector e as mudanças inerentes, o património cultural
e natural como recurso turístico de excelência.
Ainda na área da inovação vai ser inaugurada a
exposição iCork – new uses in architecture 2.0 e vai
realizar-se a 2ª edição do Espaço Wine & Cork. Estão
programadas visitas ao montado com destaque para
a apresentação do estudo “gestão do montado no
pós fogo”e vai decorrer a reunião anual do centro de
competências do sobreiro e da cortiça. O principal
destaque nesta edição da FICOR será a apresentação
da Marca “Montado de Sobro e Cortiça”, reforçando a
comunicação das entidades parceiras e dinamizando o
melhor de cada um dos territórios.

Beyond a recreational approach, we also invest in a
scientific program of excellence focusing on the sector
and its inherent changes as well as the cultural and
natural heritage as a prestigious touristic resource. Still
in the innovation area, it’s going to be inaugurated the
“iCork - new uses in architecture 2.0” exhibition and it’s
going to take place the second edition of the “Espaço
Wine & Cork” event. Visits to the cork oak forest are
scheduled with highlights including, among others, the
presentation of the study “management of the cork oak
forest after a fire” and the annual meeting of the Centre
for Cork Oak and Cork skills. The main highlight in this
edition of FICOR will be the presentation of the brand
“Cork Oak Forest and Cork”, reinforcing our partnerships
communications and developing the best of each
territory.

Dos nossos territórios para o mundo podemos afirmar
que “Aqui, Portugal é maior”!

From our territories to the world we can proudly say that
“Here, Portugal is greater”!

Francisco Silvestre de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Coruche

Francisco Silvestre de Oliveira
Mayor of Coruche
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FICOR 2018
FICOR 2018

De 24 a 27 de Maio, Coruche recebe a X Edição da
FICOR – Feira Internacional da Cortiça – que vai
servir de palco à apresentação oficial da marca
“Montado de Sobro e Cortiça” que tem como principal
missão alavancar todo o território de montado de
sobro, tornando-o melhor para viver, mais atrativo e
competitivo para investir e diferenciador dos restantes
produtos turísticos, na perspetiva do visitar.
A X edição da tradicional Feira Internacional da Cortiça
arranca no dia 24 às 18h00 com a apresentação oficial
da marca “Montado de Sobro e Cortiça” e com a
entrega do prémio “Melhor Cortiça 2017” atribuído
pela Associação de Produtores Florestais de Coruche
(APFC), depois de um dia de visita pela indústria,
montado e Observatório do Sobreiro e Cortiça, onde
vai ser inaugurada a exposição “iCork – News uses in
Architecture 2.0” pelas 14h30. O primeiro dia de FICOR
culmina com a atuação do humorista Nilton.
O segundo dia da FICOR começa às 09h30 com
a Conferência “Cortiça – Um Setor em Mudança”
da responsabilidade da Associação de Produtores
Florestais de Coruche (APFC). Da parte da tarde, vai ter
lugar a Reunião Anual do Centro de Competências do
Sobreiro e da Cortiça que reúne os principais agentes
do setor – produção, indústria, administração pública,
entidades científicas e tecnológicas, universidades e
institutos de investigação. Já a noite vai ser marcada
por mais uma edição do desfile “Coruche Fashion
Cork”, que vai ser conduzido pela apresentadora
Vanessa Oliveira e vai contar com as participações
especiais dos designers de moda Pedro Pedro e

From the 24th to the 27th of May Coruche welcomes
the tenth edition of FICOR – International Cork Fair –
which will serve as stage for the official presentation of
the “Montado de Sobro e Cortiça” (Cork Oak Forest and
Cork) brand, which predominantly aims to leverage all
the landscapes where cork oak grows, making it more
suitable to live in, more competitive and interesting to
invest in and to differentiate it from other visiting touristic
products.
The tenth edition of the International Cork Fair goes from
the 24th of May at 6 p.m., with the official presentation
of the Cork Oak Forest and Cork brand and the award
for the “Best Cork 2017”, awarded by the Coruche Forest
Producers Association (APFC), after a day of visiting the
industry, the Cork Oak Forest and the Cork Oak and Cork
Observatory, where the “iCork – New uses in Architecture
2.0” exhibit will take place, at 2.30 p.m. FICOR’s first day
will end with the performance by the comedian Nilton.
The second day of FICOR begins at 9.30 a.m. with a
conference, titled “Cork – a changing sector”, hosted by
the Coruche Forest Producers Association (APFC). The
Annual Meeting of the Skills Centre for the Cork Oak
and Cork will take place in the afternoon and will gather
the sector’s main players – production, industry, public
administration, scientific and technological entities,
universities and investigation institutes. The evening will
be marked by another edition of the “Coruche Fashion
Cork” fashion show, hosted by television presenter
Vanessa Oliveira, with special collaborations from fashion
designers Pedro Pedro and Mónica Gonçalves, ending
with the musical performance of Tiago Nacarato.

Montado de Sobro e Cortiça

Mónica Gonçalves, terminando com a atuação do
músico Tiago Nacarato.
O fim-de-semana da FICOR inicia-se com o Colóquio
“Montado de Sobro – Património Natural e Cultural,
um recurso turístico de excelência”, com a participação
especial de Patrick Spencer, Diretor Executivo da
Cork Forest Conservation Alliance, seguido de uma
experiência no montado, com almoço tradicional.
O dia termina com mais uma noite de festa, desta vez,
a cargo da fadista Cuca Roseta.
Finalmente, o último dia da FICOR começa às 10h00
com a 14ª Corrida das Pontes e da Família e termina
às 17h00 com a tradicional Corrida de Touros à
Portuguesa, com os cavaleiros Francisco Palha e Luís
Rouxinol Jr e os Grupos de Forcados Amadores de
Coruche e Lisboa.
Outras das atrações da X Edição da FICOR são
a exposição itinerante “iCork – News Uses in
Architecture” e a 2ª edição do Espaço Wine & Cork,
patentes no centro de exposições, e a exposição “iCork
– New Uses in Architecture 2.0”, no Observatório do
Sobreiro e da Cortiça.
A X edição da FICOR conta ainda com a Caixa Geral de
Depósitos, Volvo, Ikimobile e Amorim como principais
patrocinadores, e com a APFC, ERT Alentejo e Ribatejo,
Retecork, APCOR, INIAV e ICNF como principais
parceiros.
Mais informações disponíveis em: http://www.ficor.com.pt/
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The weekend at FICOR starts with the conference “Cork
Oak Forest – Natural and Cultural Heritage, a natural
resource of excellency”, with special participation of
Patrick Spencer, Executive Director of the Cork Forest
Conservation Alliance, followed by an in loco experience,
with a traditional lunch. The day ends with another
evening of music, this time from fado singer Cuca Roseta.
Lastly, the final day of FICOR starts at 10 a.m. with the
14th Corrida das Pontes e Família (Run of the Bridges
and Families), and ends at 5 p.m. with the traditional
portuguese bullfight with bullfihting riders Francisco
Palha e Luís Rouxinol Jr and the group of amateur
“forcados” from Coruche and Lisboa.
Other attractions of the tenth edition of FICOR are the
itinerant exhibition of “iCork – New Uses in Architecture”
and the second edition of the Wine & Cork space at the
exhibition center, as well as the “iCork – New Uses in
Architecture 2.0” exhibition, at the Cork Oak and Cork
Observatory.
The tenth edition of FICOR also will also have Caixa Geral
de Depósitos, Volvo, Ikimobile and Amorim as its mains
sponsors, as well as partnerships with APFC, ERT, Alentejo
e Ribatejo, Retecork, APCOR, INIAV and ICNF.
For more information, visit http://www.ficor.com.pt/
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ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA
DE EFICIÊNCIA COLETIVA (EEC) PROVERE “MONTADO DE SOBRO
E CORTIÇA” EM PLENA ATIVIDADE
COORDINATION AND MANAGEMENT STRUCTURE OF THE STRATEGY
FOR THE COLLECTIVE EFFICIENCY (EEC) PROVERE “CORK OAK FOREST
AND CORK” IN FULL ACTIVITY

Com cofinanciamento aprovado pelo Programa
Operacional Regional Alentejo 2020, a Estrutura de
Coordenação e Gestão da EEC PROVERE “Montado de
Sobro e Cortiça”, liderada pelo Município de Coruche,
é responsável pela implementação de um conjunto
de iniciativas de valorização e promoção do território
entre as quais se integram dinâmicas de capacitação,
animação e promoção do Montado de Sobro.

With co-financing approved by the Regional Operational
Program Alentejo 2020, the EEC PROVERE’s “Cork
Oak Forest and Cork” coordination and management
structure, lead by the Council of Coruche, is responsible
for the implementation of several promotional activities
of the cork oak forest and cork territory, including the
implementation of animation dynamics and promotion
on the Cork Oak forest.

A Estrutura de Coordenação, nomeadamente
através da Equipa Técnica, tem trabalhado no
desenvolvimento de elementos de comunicação,
mobilizado os parceiros para a concretização do plano
de ação e promovido o PROVERE e o seu território em
diferentes eventos nacionais e internacionais.

The Coordination Structure, through the Technical Team,
has been working on the development of communication
elements, mobilizing partners for the materialization of
the action plan as well as promoting PROVERE and its
territories in various national and international events.

A divulgação do território e do PROVERE junto de
entidades estratégicas (AICEP, Turismo de Portugal,
Associações Empresariais, etc.) e da comunidade local
tem sido também um dos trabalhos concretizado
com o objetivo de incrementar o seu reconhecimento
e potenciar a valorização dos recursos endógenos a
nível nacional e a nível internacional em domínios
como o conhecimento, empregabilidade ou
internacionalização.
Acompanhe-nos através do site da autarquia em
“http://www.cm-coruche.pt/portal-do-investidor/
provere-o-montado-de-sobro-e-cortica” e através das
redes sociais.
Brevemente estará também disponível o novo site:
“http://www.montadodesobroecortica.pt”

The promotion of the PROVERE and its territory to
strategic entities (AICEP, Portugal Tourism Board,
business associations, etc.) and to the local community
has also been one of the tasks worked upon with
the objective of raising awareness and promote the
development of endogenous resources such as knowhow, employability or internationalization, at a national
and international level.
Follow us on “http://www.cm-coruche.pt/portal-doinvestidor/ provere-o-montado-de-sobro-e-cortica”
and through social media.
Our new website, http://www.montadodesobroecortica.pt,
will also be available soon.

Montado de Sobro e Cortiça
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A EEC PROVERE “MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA” DINAMIZA
INÚMERAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA FICOR
A EEC PROVERE “CORK OAK FOREST AND CORK” FOSTERS A NUMBER
OF ACTIVITIES CONCERNING FICOR
WINE & CORK

WINE & CORK

Cientes da parceria ancestral que une o Vinho e a
Cortiça, a EEC PROVERE e a APFC, desenvolvem este
ano a II Edição do evento Wine & Cork, organizado
pela EV - Essência do Vinho, especialista na produção
e comunicação de eventos e conteúdos relacionados
com vinho.

Being aware of the ancestral relation uniting wine and
cork, the EEC PROVERE and the APFC are developing
this year the second edition of the Wine & Cork event,
organized by EV – Essência do Vinho (Wine’s Essence),
expert in the production and communication of
wine-related events and contents.

O evento Wine & Cork será inaugurado no dia 24 de
Maio, pelas 19h no Centro de Exposições de Coruche e
até 27 de maio, o vinho será o principal anfitrião de um
espaço criado especificamente para o efeito, dentro da
já conceituada FICOR – Feira Internacional da Cortiça.

The Wine & Cork event will be inaugurated at the 24th
of May, at 7 p.m. in the Exhibits Center of Coruche and
goes until the 27th of May. Wine will be the main host
of a space specifically created for it, while being a part
of the already highly regarded FICOR – International
Cork Fair.

Além da prova livre dos vinhos dos vários Produtores
presentes, os visitantes terão a oportunidade de
participar nas Conversas sobre o Vinho, provas
informais guiadas pelo enólogo Duarte Costa Pereira,
especialista em análise sensorial, que pretendem
desmistificar o consumo do vinho e esclarecer
questões simples relacionadas com o seu consumo
e a associação à cortiça.

Beyond wine tasting from the several producers present
at the event, attendants will have the opportunity to
participate in Talks About Wine, informal tests conducted
and guided by winemaker Duarte Costa Pereira, expert
in sensorial analysis, which aim to demystify wine
consumption and answer questions related to wine
consumption and its association with cork.
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EXPOSIÇÃO “CORK – NEW USES
IN ARCHITECTURE”

“CORK – NEW USES IN ARCHITECTURE”
EXHIBIT

A exposição “Cork: new uses in Architecture
– Coruche é o resultado de três edições de um
workshop internacional focado no uso da cortiça
como um material construtivo na arquitetura. Nestes
workshops criou-se um ambiente para investigadores,
arquitectos, designers bem como a indústria e outros
parceiros interessados, conhecerem, desenvolverem
ideias e experiências com o uso da cortiça.

The “Cork: new uses in Architecture – Coruche” Exhibit
is the result of three editions from an international
workshop focused in the usage of cork as a construction
material in architecture. These workshops created an
environment for investigators, architects, designers, as
well as the cork industry and other interested partners,
to know and develop ideas and experiences related to
the use of cork.

Os workshops realizaram-se na Faculdade de
Arquitectura da Universidade de Lisboa em julho de
2014 (primeira edição), julho de 2015 (segunda edição)
e julho de 2016 (terceira edição). Reuniram cerca
de 30 participantes por workshop de várias partes
do mundo, propondo sempre diferentes desafios.

The workshops took place at Faculty of Architecture of
the University of Lisbon in July 2014 (first edition), July
2015 (second edition) and July 2016 (third edition). They
gathered 30 participants per workshop, from several
parts of the world, always proposing new challenges to
tackle.

Esta exposição é dividida em três temas principais:
A Cortiça como membrana, a Cortiça como material
de revestimento e a Cortiça como material
autoportante e estará patente no Observatório do
Sobreiro e da Cortiça, a partir de 24 de maio, e durante
o ano de 2018, a exposição itinerante relativa aos dois
primeiros workshops passará pela Ponte de Sor
e Portel, podendo visitá-la na FICOR.

This exhibit is divided into three main themes: Cork as a
membrane, cork as coating, and cork as a freestanding
material, and will be available for visit in the Cork Oak
and Cork Observatory from May 24th and throughout
2018. The exhibit concerning the first two workshops will
also be featured in Ponte de Sor, Portel and at FICOR.

Montado de Sobro e Cortiça
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CONFERÊNCIA “MONTADO – PATRIMÓNIO
NATURAL E CULTURAL – UM RECURSO
TURÍSTICO DE EXCELÊNCIA”

“CORK OAK FOREST – NATURAL AND
CULTURAL HERITAGE – A TOURISTIC
ASSET OF EXCELLENCE”

A EEC PROVERE, no âmbito do projeto âncora
“Estrutura de Coordenação e Gestão” organiza,
integrada na FICOR, a conferência “Montado de Sobro
– Património Natural e Cultural, um recurso turístico
de excelência”, no dia 26 de maio, no magnífico
auditório do Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

EEC PROVERE, within the scope of the anchor project
“Coordination and Management Structure” will host, as
part of FICOR, the conference “Cork Oak Forest – Natural
and Cultural Heritage – a touristic asset of excellence”
at the 26th of May, at the magnificent auditorium of the
Cork Oak and Cork Observatory.

Os painéis contarão com a presença de
personalidades com elevada notoriedade nesta
matéria, como o António Ceia da Silva (Presidente da
Entidade de Turismo do Ribatejo e Alentejo), Teresa
Batista (Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central), Patrick Spencer (Executive Director of The
Cork Forest Conservation Alliance (USA) ou Miguel
Rollan (Two birds one stone ecoturism spain) e onde
será apresentada a Estratégia de Eficiência Coletiva
PROVERE como programa de valorização do território,
a par da marca «Montado de Sobro e Cortiça»
enquanto valorização económica e dinamismo
territorial. Será ainda apresentada o processo de
candidatura da “Tiragem da Cortiça” a Património
Cultural Imaterial.

The panels will gather personalities with a high degree
of notoriety within this subject, such as António Ceia da
Silva (President of the Alentejo and Ribatejo Tourism
Entity), Teresa Baptista (Central Alentejo’s
Inter-council community) Patrick Spencer (Executive
Director of The Cork Forest Conservation Alliance (USA),
or Miguel Rollan (Two birds one stone ecotourism
spain) where the EEC PROVERE will be presented as an
economic enhancer and territorial development tool. The
application process for “Cork Harvesting” as Immaterial
Cultural Heritage will also be presented.
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CONCURSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE
– CATEGORIA MODA APRESENTADO NO
CORUCHE FASHION CORK – DESFILE
DE MODA

IDEAS AND CREATIVITY CONTEST
– FASHION CATEGORY TO BE PRESENTED
AT CORUCHE FASHION CORK – FASHION
SHOW

No dia 25 de Maio sobem à passerelle os coordenados
apresentados pelos concorrentes da Categoria Moda,
do Concurso de Ideias e Criatividade, promovido pela
EEC Provere Montado de Sobro e Cortiça. O júri irá
apreciar as várias propostas a concurso e a Vanessa
Oliveira, apresentadora deste evento, anunciará o
vencedor.

At May 25th the runway will be walked by the creations of
the contestants in the Fashion Category of the Ideas and
Creativity Contest, promoted by EEC PROVERE. The jury
will appreciate the works of all contestants and Vanessa
Oliveira, show host for this event, will announce the
winner.

A X edição do Coruche Fashion Cork conta ainda com
a participação especial de Pedro Pedro, conceituado
designer de moda, com participação assídua no Moda
Lisboa e Portugal Fashion, irá brindar-nos com vários
coordenados, onde a matéria-prima de eleição é a
cortiça. Conta ainda com a participação da Casa Grigi,
marca desenvolvida pela jovem designer Mónica
Gonçalves, que defende ideias inovadoras, com
destaque para o fio de cortiça, conciliando ecologia,
estética e conforto. Assista a um evento inovador e
singular, na Capital Mundial da Cortiça.

The tenth edition of Coruche Fashion Cork will also
star a special participation by Pedro Pedro, renowned
fashion designer, an active participant in Moda Lisboa
and Portugal Fashion, and will present us with several
works where cork is the main raw material. Casa Grigi,
fashion brand developed by young designer Mónica
Gonçalvez, staunch defender of innovative ideas, such as
the cork wire, mixing ecology, aesthetic and comfort, will
also participate. Don’t miss the chance of attending an
innovative and unique event at Cork’s World Capital.

Montado de Sobro e Cortiça
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ATIVIDADES PROMOVIDAS:
PROMOTED ACTIVITIES:
CONSELHO DE DIREÇÃO DO PROVERE
REUNIDO NO OBSERVATÓRIO

PROVERE’S MANAGING BOARD
REUNITED AT THE OBSERVATORY

O Conselho de Direção da EEC PROVERE “O Montado
de Sobro e Cortiça 2014-2020” reuniu no dia 8 de
março no Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Com
a presença de vários parceiros e com o objetivo de
estruturar e consolidar o trabalho em rede foi feito
mais um balanço de execução dos projetos integrados
no Plano de Ação.

The EEC PROVERE “Cork Oak Forest and Cork” Managing
Board gathered at the Cork Oak and Cork Observatory
on March 8th. Several partners were present with the
objective of structuring and consolidating the network
that has been implemented and review the execution of
the projects integrated in the Action Plan.

Os presentes debateram o ponto de situação de
execução do Programa de Ação e as iniciativas em
curso, nomeadamente as ações de comunicação,
tendo sido também apresentados os primeiros
trabalhos integrados no Plano de Comunicação,
Plano de Internacionalização e das Sessões de
Brainstorming e Criatividade.
A mobilização e envolvimento dos parceiros foi
também uma matéria debatida, cuja pertinência se
reforça com a proposta de marca “Montado de Sobro
e Cortiça” e necessidade de a dar a conhecer para que
seja utilizada pelos vários agentes económicos
do território.

The attendants debated the current situation concerning
the implementation of the plan and ongoing activities.
The first integrated actions in the Communication Plan,
Internationalization Plan as well as the Creativity and
Brainstorming Sessions were also presented.
The partners’ mobilization and involvement were also
discussed, and its pertinence was reinforced with the
proposal of the “Cork Oak Forest and Cork” brand and
the need to advertise it, so that the territory’s economic
agents may make use of it.

PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
PARA O MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA

INTERNATIONALIZATION PLAN FOR
THE CORK OAK FOREST AND CORK

No âmbito da elaboração do Plano de Internacionalização
para o Montado de Sobro e Cortiça, decorreu, no dia
12 de abril, uma sessão de trabalho com operadores
turísticos.

At the 12th of April, concerning the development of the
Internationalization Plan for the Cork Oak Forest and Cork,
a working session with tour operators took place.

Esta sessão teve como objetivo recolher informação
sobre a procura turística, principalmente as tendências
e requisitos que os agentes económicos do território
PROVERE a operar na fileira do turismo devem ter em
conta para que seja possível formatar produto turístico
e atrair visitantes e consumidores ao território.

This session aimed to collect information regarding
touristic interests, namely the trends and requirements
that economic operators from the PROVERE territory
must keep in mind in order to tailor the touristic offers and
attract visitors and consumers to the territory.
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A INTEGRAÇÃO À ESCALA INTERNACIONAL – RETECORK
(REDE EUROPEIA DE TERRITÓRIOS CORTICEIROS)
INTEGRATION AT AN INTERNATIONAL SCALE – RETECORK
(EUROPEAN NETWORK OF CORK-PRODUCING TERRITORIES)

A RETECORK foi concebida a partir de um primeiro
encontro de territórios corticeiros que teve lugar em
Palafrugell em Outubro de 2006, no qual participaram
46 assistentes e 11 oradores, onde se aprovou a Carta
de Palafrugell, que promoveu a constituição de uma
Associação de Colectividades Corticeiras a nível
europeu.

RETECORK was conceived upon the first meeting
of cork-producing territories which took place in
October 2006, at Palafrugell. Forty-six assistants and
eleven speakers participated in this meeting where
the Palafrugell Charter was approved, promoting the
creation of an association of cork-producing collectives
at an european level.

Em Abril de 2007, constitui-se formalmente em Cassà
de la Selva a Rede Europea de Territórios Corticeiros
- RETECORK, composta inicialmente por 23 associados
de Espanha, Portugal, Itália e França, com o objectivo
de constituir ao nível da administração local e com
vista ao desenvolvimento económico-social das
povoações, uma plataforma para o conhecimento,
promoção e desenvolvimento da cultura da cortiça,
com representantes das comunidades tradicionalmente
ligadas à promoção, transformação e comercialização
da cortiça.

In April 2007, at Cassà de La Selva, the European Network
of Cork-Producing Territories was formally constituted
– RETECORK, initially formed by 23 members from Spain,
Portugal, Italy and France, with the objective of creating
a platform at a local administration level and aiming for
the social and economic development of its people, with
representatives of communities traditionally linked to
the production, transformation and commercialization
of cork.

Montado de Sobro e Cortiça
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“ (...) CONTRIBUIR PARA
O SEU DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NUMA
PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA,
CULTURAL E AMBIENTAL.”

“ (...) CONTRIBUTING TO THEIR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FROM A SOCIAL, ECONOMIC,
CULTURAL AND ENVIRONMENTAL
PERSPECTIVE.”

Com esta plataforma pretende-se:

This Platform aims to:

1. Defender os interesses dos territórios
corticeiros com o fim de contribuir para o seu
desenvolvimento sustentável numa perspectiva
socioeconómica, cultural e ambiental.

1. Defend the interests of cork-producing territories
with the aim of contributing to their sustainable
development from a social, economic, cultural and
environmental perspective.

2. Assegurar que a actividade corticeira, que tem
sido a fonte de riqueza dos nossos municípios ao
longo de mais de dois séculos, continue a ser um
importante recurso de desenvolvimento local.

2. Ensure that the cork-producing activity, which has
been a source of wealth in our counties for more than
two centuries, continues to be an important resource
of local development.

3. Estabelecer estratégias conjuntas de trabalho
no âmbito da promoção económica, do fomento
da ocupação e da competitividade e da abertura
recíproca dos mercados internacionais.

3. Set up joint work strategies in the areas of
economic promotion, fostering employment and
competitiveness and the reciprocal opening of
international markets.

Entre inúmeros projetos desenvolvidos no âmbito
da promoção e defesa dos territórios corticeiros,
destacamos o projeto CORKLANDTOUR. Cork,
Landscape & Tourism. Valorização social e turística
das paisagens corticeiras e uma visita à plataforma
http://www.visitterritorioscorticeiros.pt/.

Among countless projects developed within the scope
of the promotion and protection of the cork territories,
we highlight the CORKLANDTOUR. Cork, Landscape &
Tourism project. It enrichens the cork landscapes both
socially and culturally. Visit the Platform at http://www.
visitterritorioscorticeiros.pt/.
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ATIVIDADES REALIZADAS
PERFORMED ACTIVITIES

WORKSHOP INSCRIÇÃO DA TIRAGEM
DA CORTIÇA NO INVENTÁRIO NACIONAL
DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL
– PLANO DE SALVAGUARDA

WORKSHOP FOR CORK HARVESTING
REGISTRATION IN NATIONAL
CULTURAL HERITAGE INVENTORY
- SAFEGUARD PLAN

Integrado no projeto de inscrição da “Tiragem de
Cortiça” como Património Cultural Imaterial Nacional,
realizou-se no passado dia 05 de fevereiro um
Workshop sobre o Plano de Salvaguarda. O objetivo
principal deste projeto é preservar e instituir medidas
para que esta atividade tão particular não se perca,
sendo por este motivo uma das atividades integradas
no financiamento da Estrutura de Coordenação e
Gestão do PROVERE.

On the 5th of February a Workshop took place with the
aim of developing a safeguard plan for the appliance of
the art of “Cork Harvesting” in the Portuguese Cultural and
Immaterial Heritage National Inventory. The main objective
of this project is to implement measures to preserve this
unique activity, making it, for this very reason, one of
the activities integrating the financing of the PROVERE
Coordination and Management Structure.

Com este processo de candidatura pretende-se
salvaguardar e dar a conhecer, a arte da tiragem da
cortiça, o tirador e toda a envolvência relacionada com a
atividade da “Tiragem de Cortiça”.

With this process we aim to safeguard and raise awareness
to the art of cork harvesting, the cork harvester and
everything related to the culture of “Cork Harvesting”.

Montado de Sobro e Cortiça
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CICLO DE SESSÕES “TRANSFERÊNCIA
DE CONHECIMENTO DO MONTADO
DE SOBRO E CORTIÇA”

CYCLE OF SESSIONS “TRANSFER OF
KNOWLEDGE CONCERNING THE CORK
OAK FOREST AND CORK”

No dia 14 de Março realizou-se a Acção Nº1 do Ciclo
de Sessões de “Transferência de Conhecimento do
Montado de Sobro e Cortiça”, com o tema “Podas em
Sobreiros”.

On march 14th took place the first session of the cicle
“knowledge transfer concerning cork oak forest and cork”
focused on cork oak pruning.

Este ciclo de sessões está enquadrado na ECC Provere
“Montado de Sobro e Cortiça”, promovendo a ligação
do mundo científico com a realidade florestal,
privilegiando a interligação do conhecimento científico
e a sua aplicação pratica. Nesta ação, “Podas em
Sobreiros” colaboraram o INIAV, ICNF, GNR – SEPNA
e APFC, tendo decorrido uma manhã no auditório
do Observatório do Sobreiro e da Cortiça com as
intervenções dedicadas aos tipos de poda, época e
cuidados a ter, consequências de podas mal executadas
e enquadramento legal/autorizações a cargo do ICNF.
Tendo o INIAV abordado o tema: Da Prática à Teoria:
Efeito da poda no crescimento das árvores e na
produção de cortiça de qualidade e o Núcleo Ambiental
da GNR abordou o tema das fiscalizações e controlos.
A segunda parte decorreu em Sº José da Lamarosa,
com a execução prática de podas de formação
e manutenção.

This cycle of sessions is part of the PROVERE actions,
promoting the link between scientific world and forests
reality and favoring the interconnection of scientific
knowledge with its practical application. The “Cork Oak
Pruning” session, which took place in the morning,
had collaborations from the INIAV, ICNF; GNR – SEPNA
and APFC, all focused on the interventions dedicated
to the different types of pruning, the right seasons for
pruning, the care one should have when pruning, the
consequences of badly executed pruning and the legal
framework /authorizations which are managed by the
ICNF. The theme “From theory to practice: the effects of
pruning on tree growth and production of quality cork”
was presented by the INIAV. The GNR’s environmental
center talked about the theme of oversight and controls.
The second part of this cycle took place at São José da
Lamarosa, addressing the execution of different shaping
and maintenance pruning techniques.
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CIÊNCIA NO MONTADO

SCIENCE IN THE CORK OAK FOREST

A iniciativa “Ciência no Montado” realizada no dia 19 de
março em parceria com o INIAV e integrada na Semana
Verde 2018, decorreu no Observatório do Sobreiro e da
Cortiça e foi direcionada para a comunidade educativa,
com o objetivo de sensibilizar e estimular o interesse
pela ciência e pelo montado, sobreiro e cortiça, que
resultou num conjunto de sessões paralelas que
desafiaram os jovens a “Investigar”, “Observar”,
“Descobrir” e “Medir” sobre temas como “O DNA do

The “Science in the Cork Oak Forest” initiative, in
partnership with INIAV, took place in May 19th, on 2018’s
Green Week at the Cork Oak Forest Observatory.
Focused on education community, it aimed to raise
awareness and stimulate the interest to science and the
cork oak forest, ending with a set of parallel sessions
challenging young students to “Investigate”, “Observe”,
“Discover” and “Measure” a range of subjects such as
“The Cork Oak’s DNA” or “The birds of the cork oak forest”.

Sobreiro”ou “As Aves do Montado”.

CORK TALKS NO OBSERVATÓRIO
DA CORTIÇA E DO MONTADO

CORK TALKS AT THE CORK OAK FOREST
OBSERVATORY

Decorreu, no dia 21 de março, a terceira sessão
das Cork Talks, um evento promovido pela
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. Esta sessão realizou-se no
Observatório da Cortiça e do Montado, em Coruche, e
foi dedicada ao tema “Uma Economia Circular – entre o
tradicional montado e a modernidade da indústria 4.0”.

The third Cork Talk session promoted by the
Faculty of Human and Social Sciences of the Nova
University of Lisbon, took place May 21st at the Cork Oak
Forest Observatory, with the theme “A Circular Economy
– between the traditional Cork Oak Forest and the
cutting-edge of the 4.0 industry”.

Um dos oradores convidados foi Carlos Faísca,
historiador e autor de diversas publicações relacionadas
com o sobreiro e a cortiça, nomeadamente uma tese
de doutoramento (em desenvolvimento) dedicada ao
“Negócio Corticeiro no Alentejo: Exploração Florestal,
Indústria e Politica Económica”.

One of the invited speakers was Carlos Faísca, historian
and author of several publications about cork oak
and cork, namely his doctoral thesis (currently in
development) dedicated to the “Cork business in Alentejo:
Forest exploration, Industry and Economic Policy”.

Montado de Sobro e Cortiça
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SESSÕES DE BRAINSTORMING
E CRIATIVIDADE +IDEIAS
+SUSTENTABILIDADE +VALOR

+IDEAS +SUSTAINABILITY +VALUE
BRAINSTORMING AND CREATIVITY
SESSIONS

Integrado nas iniciativas PROVERE “O Montado de
Sobro e Cortiça 2014-2020”, decorreu, durante a
primeira quinzena de abril, um conjunto de seis ações
de Brainstorming e Criatividade que visou contribuir
para a divulgação da EEC e para a valorização
económica dos recursos endógenos e reinvenção de
produtos e serviços ligados a este ecossistema único.
Foram dinamizadas:

In the first April fortnight a set of Brainstorming and
Creativity sessions, integrated in the PROVERE “Cork
Oak Forest and Cork” initiatives, took place, with the
intent to raise awareness to the EEC and the economic
development of the endogenous resources and the
reinvention of products and services linked to this unique
ecosystem. The following sessions were developed:
Three general Brainstorming and Creativity sessions

Três sessões de Brainstorming e Criatividade de
caráter geral
Destinadas à apresentação do PROVERE, dos
elementos distintivos e dinamizadores do território,
de oportunidades de apoio ao investimento e de
ferramentas chave para o desenvolvimento de uma
ideia de negócio. Estas sessões decorreram no
Observatório do Sobreiro e da Cortiça - Coruche, no
Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor e no Edifício
NERE em Évora.
Três sessões de Brainstorming e Criatividade de
caráter temático e personalizado
Focadas em setores de atividade estratégicos para
o PROVERE/economia regional, nomeadamente o
Turismo e Visitação, a Floresta e Agroalimentar e o
Design e Novos Produtos da Cortiça, nestas Sessões
foram abordadas as potencialidades desses setores e
analisados os desafios específicos e as oportunidades
associados aos mesmos.
Estas sessões contribuíram também para o debate de
ideias e apoio aos candidatos ao Concurso de Ideias e
Criatividade.

The goals of these sessions were the presentation of
PROVERE, the territory’s distinctive and driving elements,
the fostering of opportunities that support economic
investments and the key tools for the development of
a business idea. These sessions took place at the Cork Oak
and Cork Observatory, in Coruche, at the Arts and Culture
Centre in Ponte de Sor and at the NERE building
in Évora.
Three personalized, theme-specific Brainstorming
and Creativity sessions
These sessions focused on the strategic activity sectors for
the PROVERE and the regional economy, namely Tourism
and Visitation, Forest and Agribusiness, and Design and
New Cork Products. The potential of these sectors was
discussed, and the specific challenges and opportunities
associated with each of them were thoroughly analyzed.
These sessions also contributed to the debate of ideas
and support to the candidates of the Ideas and Creativity
Contest.
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PROVERE PRESENTE NA II FEIRA
DE TURISMO, SANTARÉM

PROVERE PRESENT AT THE II TOURISM
FAIR IN SANTARÉM

O PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” marcou
presença, no dia 18 de abril, na II Feira de Turismo,
promovida pelo ISLA em Santarém, onde foram
divulgados os principais eventos do ano. Durante
esta iniciativa foi também apresentada, em colóquio,
a Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE “Montado
de Sobro e Cortiça”. Esta iniciativa pretendeu promover
a atividade turística e a partilha de experiências e
conhecimentos entre profissionais da área e empresas

PROVERE “Cork Oak Forest and Cork” was present on
the 18th of April at the II Tourism Fair, promoted by ISLA,
In Santarém, where the main tourism events of the year
were first presented. During this initiative a conference
was presented, unveiling the Collective Efficiency
Strategy from PROVERE’s “Cork Oak Forest and Cork”.
The conference aimed to promote the touristic activity
and the sharing of experiences and knowledge between

da região.

tourism professionals and companies from the region.

PROVERE PRESENTE NA FICOR
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

PROVERE PRESENT AT FICOR’S
SAN VICENT DE ALCÁNTARA

O PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” marcou
presença, no dia 19 de abril, na FICOR – Feria
Internacional del Corcho, organizada pelo município
espanhol de San Vicente de Alcántara, com o objetivo
de dar a conhecer este projeto nacional, liderado pelo
Município de Coruche.

PROVERE “Cork Oak Forest and Cork” was present on the
19th of April at FICOR – Feria Internacional del Corcho,
organized by the Spanish Council of San Vicente de
Alcántara, with the objective of promoting this national
project led by the Council of Coruche.

Paralelamente realizou-se a reunião da Comissão
Executiva e Assembleia Geral da RETECORK, Rede
Europeia de Territórios Corticeiros, liderada também
pelo Município de Coruche, uma estrutura associativa
preponderante para a promoção dos territórios
corticeiros, pela riqueza do seu património natural
e cultural, sinónimo de desenvolvimento sustentável
dos territórios de baixa densidade.

In parallel with this initiative, a meeting from Executive
Commission and General Assembly of RETECORK
– European Network of Cork-Producing Territories
took place, spearheaded by the Council of Coruche, a
preponderant associative institution for the promotion of
cork territories and the richness of its natural and cultural
heritage, which constitutes a symbol of sustainable
development of low-density territories.

Montado de Sobro e Cortiça
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LANÇADA A 1ª EDIÇÃO DO CONCURSO
DE IDEIAS E CRIATIVIDADE

LAUNCH OF THE FIRST EDITION OF THE
IDEAS AND CREATIVITY CONTEST

Integrada no ciclo de Sessões de brainstorming e

As part of the Brainstorming and Creativity Sessions from
“PROVERE Cork OaK Forest and Cork 2014-2020” the first
edition of “Cork Oak Forest and Cork– Ideas and Creativity
Contest” is currently running.

criatividade do “PROVERE Montado de Sobro e Cortiça
2014-2020” decorre a 1ª edição do “Montado de Sobro e
Cortiça - Concurso de Ideias e Criatividade”.
Esta iniciativa pretende contribuir para o estímulo da
criatividade e do empreendedorismo no território do
PROVERE e impulsionar a integração e a capitalização
dos recursos endógenos no tecido económico
existente ou potencial.
O Concurso estrutura-se em quatro categorias:
Turismo e Visitação
Floresta e Agroalimentar
Design e Novos Produtos da Cortiça
Moda
Os candidatos selecionados terão a oportunidade de
apresentar a sua ideia perante um júri constituído por
entidades convidadas pelo PROVERE.

This initiative aims to stimulate the creativity and
entrepreneurship in the PROVERE territory, as well as
boosting the integration and capitalization of existing oak
forest’s endogenous resources – either present or potential
– to be present in the territory’s economic context.
The contest is structured around four categories:
Tourism and Visitation
Forest and Agribusiness
Design and New Products in Cork
Fashion
The selected candidates will have the opportunity
to present their ideas to a jury composed by entities
specially invited by PROVERE.
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A NOVA MARCA “MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA”
NEW BRAND “CORK OAK FOREST AND CORK”

Com o objetivo de valorizar um recurso endógeno
único no mundo, em territórios de baixa densidade,
a EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, criou
a marca “Montado de Sobro e Cortiça” com o objetivo
de distinguir no mercado produtos alimentares,
produtos de artesanato e serviços, que são produzidos,
prestados, elaborados ou transformados no território
do Montado e Sobro e Cortiça, que utilizem/produzam
produtos endógenos do Montado de Sobro e Cortiça,
ou, no caso dos serviços, que valorizem os recursos do
espaço natural do Montado de Sobro e Cortiça.
A identidade visual do local de origem dos produtos ou
serviços visa estimular a preferência pelo consumo de
produtos do território do Montado de Sobro e Cortiça,
com o intuito de aumentar a sua competitividade e
consequentemente promover a criação de emprego
e gerar riqueza. Caso pretenda aderir à marca,
contate-nos!

With the objective of promoting unique endogenous
resource of low-density territories, the EEC PROVERE
“Cork Oak Forest and Cork” created the brand “Cork Oak
Forest and Cork” with the objective of highlighting food,
handcraft products and services already available in the
marketplace which are produced, transformed or offered
as services from the Cork Oak Forest and Cork territories,
as well as products that produce or use endogenous
products from these territories or services that promote
these territories natural resources.
The visual identity of the origin of these products
or services aims to stimulate the preference for the
consumption of products from the Cork Oak Forest
increasing their competitiveness and, thus, promoting
the creation of jobs and wealth. If you want to join this
brand, feel free to contact us!

Montado de Sobro e Cortiça
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CORUCHE PREPARA CANDIDATURA DA “TIRAGEM DA CORTIÇA”
A PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL
CORUCHE PREPARES APPLICATION OF “CORK HARVESTING”
TO CULTURAL AND IMMATERIAL HERITAGE

Coruche, Capital Mundial da Cortiça e município
líder da EEC PROVERE - Montado de Sobro e Cortiça,
prepara a candidatura da “Tiragem da Cortiça” a
Património Cultural Imaterial Nacional, integrado
numa das atividades do projeto âncora “Estrutura
de coordenação e gestão da parceria da EEC PROVERE
“Montado de Sobro e Cortiça” 2014-2020.

Coruche, cork’s world capital and leading council of
PROVERE – Cork Oak Forest and Cork, is preparing the
application of “Cork Harvesting” to Portugal’s Cultural
and Material Heritage. This application is integrated
on the activities of the anchor project “EEC PROVERE
Coordination and Management Structure for the Cork
Oak Forest and Cork” 2014-2020.

Esta atividade é considerada uma das atividades do
setor primário mais bem pagas do mundo. Sendo
um Património Cultural em risco e dada a sua
prática singular, pretende-se promover, valorizar e
salvaguardar culturalmente esta atividade e dar a
conhecer a arte da tiragem da cortiça, do tirador e
toda a envolvência relacionada com esta atividade

Cork harvesting is one of the world’s best paid primary
sector activities. As a cultural heritage, currently at risk,
and because of its uniqueness, the aim is to promote,
develop and culturally safekeep this activity and raise
awareness to the art of cork harvesting, the cork harvester

ancestral.

and everything related with this ancestral activity.
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GRANDE ROTA DO MONTADO
GREAT CORK OAK FOREST ROUTE

“ O PROJETO CONTA

COM 1130KMS DE ROTAS
PEDESTRES NA ÁREA
DE INTERVENÇÃO (...)

”

A “Grande Rota do Montado” une todas as sedes
dos concelhos dos municípios do Alentejo Central,
implantando no território uma infraestrutura de
mobilidade, lazer e desporto informal que garante a
interligação das autarquias e de locais relevantes
do ponto de vista natural, paisagístico, histórico
e cultural. O projeto conta com 1130kms de rotas
pedestres na área de intervenção, sendo uma
oportunidade para criar e desenvolver dinâmicas
regionais.

“ THE PROJECT CONTEMPLATES
1130KMS OF PEDESTRIAN TRAILS
THE INTERVENTION AREA (...)

”

The “Great Cork Oak Forest Route” unites all council
headquarters from Central Alentejo by implementing an
infrastructure of mobility, leisure and casual sport that
ensures the interconnection of cities boasting significant
areas from a natural, landscaping, historic and cultural
perspective. The project contemplates 1130kms of
pedestrian trails in the areas subject of this intervention,
being an opportunity to create and develop regional
dynamics.
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Com objetivos enquadrados pela Estratégia de
Desenvolvimento Territorial para o Alentejo Central
(EIDT-AC), firmou-se um Acordo de Parceria entre os
14 municípios e a CIMAC onde é realçado o interesse
existente na infraestrutura e a sua contribuição
para o desenvolvimento local e regional, do turismo
sustentável e da fruição do património.

With precise objectives framed by the Territorial
Development Strategy for Central Alentejo (EIDTC-AC)
a partnership agreement was formed between all the
fourteen councils and CIMAC, where the interest on the
existing infrastructure and its contribution to the local
and regional development, sustainable tourism and
heritage fruition are highlighted.

Atualmente encontra-se em análise pela Autoridade
de Gestão do PORTUGAL2020.
CIMAC

Currently is under review by the Management Authority
of PORTUGAL2020.
CIMAC
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INTERCORK PROMOVE A CORTIÇA
INTERCORK PROMOTES CORK
© APCOR

O programa InterCork - Promoção Internacional
da Cortiça – vai já na terceira edição. A primeira
campanha teve início em 2011, para dar seguimento
a um anterior projeto denominado Campanha
Internacional da Cortiça (CIC), tendo contado sempre
com os mesmos objetivos: promover e valorizar a
cortiça em diferentes mercados, um pouco por todo o
mundo, gerar mais informação junto do produtor e do
consumidor e criar as condições de reforço e aumento
das exportações. O InterCork III é um programa com
um investimento de 7,8 milhões de euros e pretende
reforçar a comunicação da cortiça em 10 mercados EUA, França, Alemanha, Itália, China, Brasil, Espanha,
Suécia, Dinamarca e Reino Unido – com campanhas
segmentadas para cada público.
A estratégia da Associação Portuguesa da Cortiça
(APCOR), entidade que gere o programa, assenta em
dividir a campanha em dois grandes eixos de atuação
e que correspondem aos dois maiores subsectores da
cortiça: rolhas e materiais de construção, decoração
e design. As ferramentas utilizadas continuam a
privilegiar as ações de relações públicas (presença
em alguns eventos de destaque), a formação e
educação (realização de workshops e seminários em
locais estratégicos), a presença nas redes sociais,
a conquista de líderes de opinião que possam dar
o seu testemunho a favor da cortiça, a produção e
distribuição de suportes de informação, e a vinda a
Portugal de personalidades distintas para vivenciar o
mundo da cortiça.

The InterCork program – International Promotion of Cork
– is on its third edition. The first campaign took place
in 2011 to continue to implement a previous project by
the name of International Cork Campaign (CIC), having
always the same objectives: promote and prize cork
on different markets, all over the world, create more
information between the producer and the consumer
and develop the conditions for reinforcement and
increasement of exportations. InterCork III is a program
with an investment of 7,8 million euros and aims to
strengthen cork awareness in 10 markets – USA, France,
Germany, Italy, China, Brazil, Spain, Sweden, Denmark
and the UK – with specific campaigns for each public.
The Portuguese Cork Association (APCOR) strategy,
the entity which runs the program, rests in dividing
the campaign in two main axis of performance which
correspond to the two biggest cork subsectors: cork
stoppers and construction and decoration and design
materials. The preferred ways of working are still public
relations actions (such as being present in some featured
events), formation and education (by conducting
workshops and seminars in strategic areas), social media
presence, the conquest of opinion leaders who can vouch
for cork, the production and distribution of information
mediums and the coming to Portugal of distinguished
personalities to experience the world of cork.
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Neste último ponto, as visitas começam sempre
a Sul de Portugal, no montado, onde os visitantes
podem ter um primeiro contacto com os sobreiros e
o ecossistema, percebendo a sua importância para as
populações locais, para o país e para o ambiente; e,
de seguida, nas empresas preparadoras que também
se localizam perto da floresta. Após esta imersão,
as visitas sobem para Norte para continuar a sua
formação em ambiente fabril e também em sala.

Concerning this last topic, the visits always start at
southern Portugal, at the Cork Oak Forest, where
visitors can have a first contact with the cork oak and
the ecosystem, thus realizing its importance to the local
populations, for the country and for the environment;
then, their visit turns to the local processing companies
which are also located near the forest. After this
immersion, visitors go up north to continue their
formation in factory and room environment.

O programa InterCork é financiado pelo Compete
2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Os
associados da APCOR e associações congéneres nos
vários mercados intervêm no projeto apoiando-o
financeiramente na componente privada. A Câmara
Municipal de Coruche, ao longo dos últimos anos,
tem sido um parceiro estratégico no desenvolvimento
do InterCork. Pela disponibilização de condições
do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, pela
participação ativa em algumas das visitas realizadas,
pela partilha de informação relevante sobre a realidade
da fileira da cortiça na região de Coruche, entre outros
exemplos, a autarquia de Coruche assume-se, assim,
como um ativo importante na operacionalização do
projeto InterCork.
APCOR

The InterCork program is financed by Compete 2020,
Portugal 2020 and the European Union, throughout the
European Fund for Regional Development. The ACPOR
associates and their counterpart associations from
several markets intervene in the project by helping it
financially on a private element. The Municipal Council
of Coruche has, over the last years, been a strategic
partner in the development of InterCork. By providing
the usage of the Cork Oak and Cork Observatory, actively
participating in some of the visits that are made and –
among other examples – sharing relevant information
about the cork tier in the Coruche region, the Council of
Coruche takes on the role as an important factor for the
operationalization of the InterCork project.
APCOR

© APCOR

© APCOR
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PRÓXIMAS ATIVIDADES:
UPCOMING ACTIVITIES
CONGRESSO INTERNACIONAL
“O MONTADO NO DESENVOLVIMENTO
RURAL DO SUDOESTE PENINSULAR”

INTERNATIONAL CONGRESS “THE CORK
OAK FOREST ROLE IN THE PENINSULAR
SOUTHWEST RURAL DEVELOPMENT”

Nos dias 21 e 22 de setembro, em Ponte de Sor e
Coruche, realizar-se-á o Congresso Internacional
“O Montado no desenvolvimento rural do Sudoeste
Peninsular”.

On the 21st and 22nd of September, in Ponte de Sor and
Coruche, the International Congress “The Cork Oak Forest
role in the peninsular southwest rural development” will
take place.

Este evento, cujo programa será brevemente
divulgado, pretende ser um fórum de debate científico
e social, que permita aprofundar o conhecimento do
Montado enquanto ecossistema produtivo, no qual se
desenvolvem atividades produtivas e de recreio que
permitem não só uma sustentabilidade ambiental
e económica adequada, mas também a fixação de
populações em meio rural.

This event, whose schedule will soon be revealed, aims
to be a forum for scientific and social debate, deepening
the knowledge of the Cork Oak Forest as a productive
ecosystem where production and leisure activities
can take place side by side will that allow not only an
adequate environmental and economical sustainability,
but also the settlement of people in the rural world.

Este Congresso Internacional tem como objeto de
estudo e partilha, as regiões do Sudoeste Ibérico
e especialmente a floresta mediterrânica, a qual
constituiu a base principal dos recursos económicos,
sociais e identitários: o montado. Neste conflui uma
multiplicidade de aproveitamentos agrários, pecuários
e silvícolas sobre os quais se forma uma grande parte
do rendimento e do emprego existente nas referidas
regiões; sendo, portanto, a exploração eficiente destes
aproveitamentos um fator determinante para o seu
desenvolvimento e dos respetivos habitantes.

This International Congress aims to study and share
the regions of the Iberian Southwest, especially the
Mediterranean forest, it being the main responsible for
the economical and social resources, as well as a sense
of belonging: the cork oak forest. In it, a multitude of
farming, livestock and forest resources converge, making
it a substantial part of income and jobs in those regions.
Thusly, the efficient exploration of these resources is a
determinant factor for their development as well as for
the development of the people who live in those regions.

FIRA DEL TAP

FIRA DEL TAP

Reforçando a sua presença internacional a EEC
PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” estará
presente na Fira del Tap, em Cassà de la Selva, a 8
e 9 de junho, estando programada a sua apresentação
no “debat cara a cara: «valorització de la sureda
com a recurs turístic» que contará com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Coruche,
Francisco Oliveira.

Strengthening its international presence, EEC PROVERE
“Cork Oak Forest and Cork” will attend the Fira del Tap,
in Cassà de la Selva, from June 8th to June 9th, with its
presentation scheduled at the debate “debat cara a cara:
«valorització de la sureda com a recurs turístic», with the
attendance of the Mayor of Coruche, Francisco Oliveira.
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CONTACTOS
CONTACT DETAILS

EQUIPA TÉCNICA
TECHNICAL TEAM
Maria do Carmo Alves
carmo.giao@cm-coruche.pt
Gonçalo Cabecinhas
observatorio@cm-coruche.pt
Coordenação – Susana Cruz
susana.cruz@cm-coruche.pt

MORADAS
ADDRESSES
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
Praça da Liberdade 50, 2100-121 Coruche
Telefone: +351 243 610 200
OBSERVATÓRIO DO SOBREIRO E DA CORTIÇA
Zona Industrial do Monte da Barca, lote 41, 2100-151 Coruche
Telefone: +351 243 611 210

As imagens foram gentilmente cedidas por:
CM Coruche, CM Ponte de Sor, CM Portel, APCOR, Amorim.
Imagem de capa: APCOR.
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