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Mensagem do Senhor Presidente do Município de Coruche
MESSAGE FROM THE MAYOR OF CORUCHE

CORUCHE LIDERA O PROVERE “MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA”
CORUCHE LEADER OF “CORK OAK FOREST”
O Município de Coruche assume a liderança
da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE
“Montado de Sobro e Cortiça”, desde 2009, o que
representa para nós uma enorme responsabilidade,
na medida em que representamos um vasto território
e um alargado número de parceiros, não só de índole
pública, mas também privada, extravasando em parte
as competências de um município, representando
também um enorme desafio, na implementação
de uma estratégia, que se pretende que seja eficiente
e coletiva, para a valorização de um recurso endógeno
único no mundo, o montado de sobro e cortiça,
em territórios de baixa densidade.
Com a implementação da nossa estratégia 2014-2020
para o recurso endógeno “Montado de Sobro e Cortiça”
pretendemos fortalecer as parcerias existentes, com
os vários agentes da fileira e do território, para que
consigamos obter economias de escala, para um forte
reconhecimento e valorização do recurso, quer a nível
nacional, quer internacional. Através do Observatório
do Sobreiro e da Cortiça e demais parcerias com
entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico, é nosso
objetivo fomentar e partilhar o conhecimento sobre
o Montado de Sobro e a Cortiça, contribuindo para
um reforço da competitividade da nossa economia,
através da qualificação e/ou internacionalização.
Pretendemos assim com este projeto 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.
Por isso, deixo-vos o desafio para virem conhecer
este território magnífico, explorando o nosso
património cultural e natural associado a esta
paisagem criada pelo Homem, ao longo de séculos.
Francisco Silvestre de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Coruche

The Municipality of Coruche has been the leader of the
PROVERE “Cork and Cork Oak Forest” collective efficiency
strategy since 2009. This is a huge responsibility for us
in that we represent a vast area and a large number of
public and also private partners, actually going beyond
the remit of a municipality. It is also a great challenge to
implement a strategy that is both efficient and collective
to promote a local resource that can be found nowhere
else in the world, cork oak forests in low density areas.
By implementing our 2014-2020 strategy for our local
cork and cork oak forest, we wish to strengthen existing
partnerships with different agents in the area and the
sector so that we can achieve economies of scale, high
visibility and promotion of our resources in Portugal and
abroad. It is our goal through the Cork and Cork Oak
Observatory and other partnerships with science and
technology entities to foster and share knowledge on
cork and the cork oak forest, thereby helping to make
our economy more competitive with training and/or
internationalisation.
We also wish this project to boost the entire area of cork
oak forest, making it a better place to live, more attractive
and competitive for investment and different from the
other tourist locations available to visit.
I would therefore like to invite you to come to this
magnificent region and explore our cultural and natural
treasures in this landscape created by humankind over
the centuries.
Francisco Silvestre de Oliveira
Mayor of Coruche
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Montado de Sobro e Cortiça - Uma aposta no futuro
CORK OAK FOREST - A BET ON THE FUTURE

1. Pilha de Cortiça / Cork Pile

2. Concentração da Área Mundial de Montado de Sobro / Concentration of the World’s Cork Oak Forests

Porquê preservar e valorizar o Montado de Sobro
WHY THE CORK FORESTS SHOULD BE PRESERVED AND PROMOTED
porque é uma paisagem única com elementos
de elevado valor cultural, identitário e natural

because they form a landscape with a unique identity
and features of high cultural and natural value

porque é um ecossistema exemplar
no equilíbrio entre a conservação da natureza
e o desenvolvimento económico e social

because they constitute an exemplary ecosystem
in the balance between the conservation of nature
and economic and social development

porque é responsável por uma das matérias-primas
nacionais de elevado valor acrescentado – a cortiça

because they are responsible for one of Portugal’s
raw materials with the highest value added cork

porque é uma importante fonte de qualidade
do ar – por ano o Montado fixa mais de 14 milhões
de toneladas de CO2

because it is an important source of air quality, as
our cork oaks sequester more than 14 million tonnes
of CO2

porque aqui existe uma rede urbana coesa,
ordenada, com serviços e espaços pensados
com e para a comunidade, onde todos se sentem
em casa

because here we have a cohesive, ordered urban
network with services and spaces carefully planned
for the community, where everyone feels at home

porque aqui temos um tecido económico
diversificado, estruturas de ensino e formação
de qualidade, tudo num contexto ambiental
e urbano de qualidade
porque aqui há tempo de qualidade … tempo para
viver, descobrir, trabalhar ou simplesmente sonhar
e sentir-se parte de algo maior!

because here we have a diverse economy and good
quality schools and other teaching facilities, all in
an excellent urban and environmental setting
because people have quality time … time to live,
explore, work or simply dream and feel that they
are part of something bigger!

3. Montado de Sobro / Cork Oak Forest

4. Cortiça / Cork

O Montado de Sobro é um dos mais ricos ecossistemas
do mundo.

Cork oak forests are among the richest ecosystems
in the world.

Portugal concentra 34% da área mundial,
o correspondente a uma área de 736 mil hectares
e 23 % da floresta nacional. Portugal possui a maior
área do mundo de Montado de Sobro.

Thirty-four percent of the world’s cork oak forests are
located in Portugal, accounting for an area of 736,000
hectares and 23% of the country’s forests. Portugal
has the world’s largest area of cork oak forest.

Mais informações:

For further information:

www.apcor.pt/montado/floresta

www.apcor.pt/montado/floresta
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o que aqui vai descobrir
WHAT YOU ARE GOING TO DISCOVER HERE
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Localização e Acessibilidades
LOCATION AND HOW TO GET THERE

Uma Paisagem / Património natural Ímpar
A LANDSCAPE AND MATCHLESS NATURAL HERITAGE

5. Coruche – Capital Mundial da Cortiça / Coruche - World Capital of Cork
O território do Montado de Sobro
concentra-se essencialmente na região
Ribatejo e Alentejo.
São 27 os concelhos em que a mancha
do Montado de Sobro ocupa mais de 15%
do território concelhio, concentrados,
essencialmente, na Lezíria do Tejo, Alentejo
Central, Alto Alentejo e Alentejo Litoral.

O Montado está
mesmo a um
instante de si.
Com uma rede de acessibilidades
com ligação direta aos aeroportos
de Lisboa e Faro, qualquer ponto
deste território dista menos de 2h
de Lisboa.
Com mais de 18 mil km2 e 700 mil
residentes, na região encontra as cidades
de Santarém, Évora e Beja, onde se
concentram grande parte da população,
equipamentos e serviços públicos.
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6. Paisagem Corticeira – Concelho da Ponte de Sor / Cork landscape – Ponte de Sor Local Council
The cork oak forests are located
essentially in the Ribatejo and
Alentejo regions.
There are 27 municipalities in which
these cork oak forests occupy more than
15% of their area, especially in the meadows
on the south side of the River Tagus and
central, upper and coastal Alentejo.

Visitar o Montado é visitar um ecossistema único com
uma diversidade de espécies ímpar e um equilíbrio
exemplar entre homem e natureza.

Visiting the cork oak forest means visiting a unique
ecosystem with a matchless diversity of species and
an exemplary balance between humans and nature.

Aqui o tempo corre de outra maneira. À mesa, encontra
o que a terra dá, com a arte e o engenho que o homem
apurou, numa gastronomia repleta de sabores únicos.

Here time passes differently. At the table, you find the
fruits of the earth perfected by humans’ art and ingenuity
in a cuisine full of unique flavours.

Para completar, aos sons do Montado junta-se o som do
cante, património imaterial da Humanidade desde 2014.

This perfect setting is completed by the sounds of
the cork oak forest and choirs singing Cante Alentejano,
which was placed on the UNESCO Intangible Cultural
Heritage Lists in 2014.

THE cork oak
FOREST ARE ONLY
A FEW MINUTES AWAY.
Any point in this territory is less than two
hours from Lisbon and there is a road
network providing direct access to Lisbon
and Faro airports.
The region covers more than 18,000 km2
and the majority of its 700,000 residents,
facilities and public services are located in
the towns of Santarém, Évora and Beja.

7. Tiragem da Cortiça / Cork Harvesting

10

Montado de Sobro e Cortiça

Montado de Sobro e Cortiça

Uma Paisagem / Património natural Ímpar
A MATCHLESS LANDSCAPE AND NATURAL HERITAGE
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uma oferta turística única
A UNIQUE RANGE OF TOURIST ATTRACTIONS

11. Percursos Pedestres – Rota do Cavalo e da Coruja - Coruche / Walking Routes - Horse and Owl Route - Coruche
8. Biodiversidade do Montado / Cork Oak Forest’s biodiversity

9. Gastronomia Local / Local Gastronomy

Descobrir o Montado de Sobro é emergir numa
paisagem repleta de cores e estórias, é explorar novos
caminhos por entre a natureza e as gentes, é sentir
a terra de forma diferente.

Exploring the cork oak forests is going out into a
landscape full of colours and stories; it is following
new paths between nature and folk; it is experiencing
the land differently.

No território do Montado, constituído por diversos
concelhos, encontra um conjunto de património
cultural e natural que lhe mostra a história
e identidade destes lugares e das suas gentes.

In the cork oak forest area, which covers several
municipalities, you will find a cultural and natural
heritage that evokes the history and identity of these
places and their people.

No turismo natureza encontra uma oferta extensa,
mas não se esqueça do nosso património cultural
pleno de lugares e tradições únicas.

There is a wide range of attractions for nature tourism
but do not forget out cultural heritage full of unique
places and traditions.

De carro, a pé ou de bicicleta sentir-se-á seguro
e tentado a descobrir sempre mais além do que
a vista alcança.

Whether you are driving, walking or bike riding, you will
feel safe and tempted to explore farther than the eye
can see.

10. Lince Ibérico / Iberian Lynx
Nas florestas de sobro poderá encontrar mais
de 20 espécies de répteis e anfíbios (53% da população
portuguesa), mais de 160 espécies de aves e 37 espécies
de mamíferos (60% dos mamíferos portugueses).
O lince ibérico, o felídeo mais ameaçado em todo
o mundo, encontra nos montados e bosques de sobro
o seu habitat preferencial.

More than 20 species of reptiles and amphibians (53%
of the Portuguese population), over 160 species of birds
and 37 species of mammals (60% of mammals in
Portugal) inhabit the cork oak forest. The Iberian lynx,
the most endangered feline in the world, roams these
cork oak forest, which are its favourite habitat.

12. Desporto de Natureza / Nature Sport

13. Património Cultural: Centro de Interpretação da Natureza e do Montado
- S. Pedro, Portel / Cultural Heritage: Nature and Cork Oak Forest
Interpretation Center - S.Pedro, Portel
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uma oferta cultural e social diversificada
A WIDE RANGE OF CULTURAL AND SOCIAL ATTRACTIONS
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Uma rede de ensino e formação de proximidade
NEARBY SCHOOLS AND TRAINING FACILITIES

14. Maior mosaico mundial de rolhas de cortiça – Centro de Artes e Cultura da Ponte de Sor / World’s largest cork stoppers mosaic – Arts and Cultural Center of Ponte de Sor
Viver no Montado é estar longe e perto de tudo.
Escolher este território único é escolher qualidade
de vida, numa região onde encontra:

Living in the cork oak forest area is being far away and
close to everything at the same time.
To choose this unique area is to choose quality of life,
in a region where you fill find:

uma oferta cultural
e social diversificada,
assente numa rede de
espaços de proximidade
e de entidades com serviços
e dinâmicas que respondem
às necessidades dos que
aqui vivem e dos que visitam
a Região.

A WIDE RANGE OF CULTURAL
AND SOCIAL ATTRACTIONS
BASED ON A NETWORK
OF PROXIMITY AND FACILITIES
WITH SERVICES AND
DYNAMICS THAT MEET THE
NEEDS OF THOSE WHO LIVE
IN OR ARE VISITING THE
REGION.

Longe da confusão das grandes cidades aqui encontra
galerias de arte, espaços de espetáculo, museus
e espaços dedicados à cultura contemporânea
e tradicional, com uma agenda diversificada
e orientada para diferentes públicos.

Far from the hustle and bustle of large cities, here you
will find art galleries, entertainment venues, museums
and places devoted to contemporary and traditional
culture, with a varied programme designed for
different audiences.

Viver no Montado é estar longe e perto de tudo.
Escolher este território único é escolher qualidade
de vida, numa região onde encontra:

uma rede de ensino
e formação polinucleada com
ofertas de qualidade desde
a infância até à especialização
e qualificação superior.
Universidade de Évora
Instituto Politécnico de Santarém
Instituto Politécnico de Beja
Instituto Politécnico de Portalegre
Escolas profissionais
Rede escolar do ensino básico ao secundário

Living in the cork oak forest area is being far away and
close to everything at the same time.
To choose this unique area is to choose quality of life,
in a region where you fill find:

A DISPERSED, HIGH-QUALITY
EDUCATION AND TRAINING
NETWORK RANGING FROM
PRE-SCHOOL TO SPECIALISATION
AND HIGHER EDUCATION
University of Évora
Polytechnic Institute of Santarém
Polytechnic Institute of Beja
Polytechnic Institute of Portalegre
Vocational colleges
A primary and secondary school network
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Uma economia responsável e sustentável
A RESPONSIBLE, SUSTAINABLE ECONOMY

15. Indústria Corticeira: Seleção da Cortiça / Cork Industry: Cork Selection
Though the economy is diversified, the primary sector
carries a lot of weight in the regional economy (about
20,000 of the 80,000 companies in Alentejo operate
in the primary sector - economic category A).

A rede de espaços industriais e empresariais está bem
ordenada e é, na sua maioria servida por uma rede
de acessibilidades com ligação direta às infraestruturas
nacionais e transnacionais (autoestradas, portos
e aeroportos).

The network of business and industrial areas is well
organised and most of it is served by direct access to
national and transnational facilities (motorways, ports
and airports).

É no Alentejo que se encontram as maiores explorações
agrícolas nacionais (65% das explorações agrícolas com
mais de 50 hectares em Portugal estão no Alentejo),
com uma superfície agrícola utilizada (SAL) de 58,9
hectares (a média de Portugal ronda os 14hectares).

A economia do Montado de Sobro
THE ECONOMY OF THE CORK OAK FORESTS

16. Indústria Corticeira: Granulado de Cortiça / Cork Industry: Cork’s Grainy

Com uma economia diversificada, destaca-se o peso
do setor primário na economia regional (cerca de 20mil
das 80 mil empresas da região Alentejo têm atividade
no setor primário – CAE A).

As atividades económicas associadas ao setor primário
(agricultura e floresta), diretamente ligadas ao Montado
e à valorização económica dos seus recursos estão
presentes em todo o território, sendo essenciais para
o equilíbrio deste ecossistema único e para a economia
regional.
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Businesses associated with the primary sector (farming
and forestry) and directly linked to the cork oak forests
and the economic promotion of their resources are found
throughout the region and are essential to the balance
of this unique ecosystem and the regional economy.
It is in Alentejo that the country’s largest agricultural
holdings are located (65% of holdings covering
more than 50 hectares in Portugal are in Alentejo),
with a utilised agricultural area of 58.9 hectares
(the country’s average is around 14 hectares).

Para além de um papel estratégico no equilíbrio
ambiental (conservação dos solos, regulação
hidrológica, sequestro de carbono e conservação
da biodiversidade), o Montado é também essencial
para a economia regional e nacional.

In addition to playing a strategic role in the environmental
balance (soil conservation, water balance, carbon
sequestration and preservation of biodiversity),
the cork oak forest is also essential to the regional
and national economies.

O principal produto do Montado é a Cortiça. “Combina
uma tradição secular com as mais modernas práticas
de uma indústria do futuro, líder em sustentabilidade.

The main product of these cork oak forests is cork. “It combines
an age-old tradition with the state-of-the-art practices of an
industry with a future, a leader in sustainability.

“A extração de cortiça
é o trabalho agrícola
mais bem pago do mundo,
pela especialização e cuidado
que exige”. - APCOR

“CORK HARVESTING IS THE
BEST-PAID FARMING WORK IN
THE WORLD, BECAUSE OF THE
CARE AND EXPERTISE IT
REQUIRES”. - APCOR

Os montados de sobro são um dos poucos exemplos
de exploração florestal totalmente sustentável,
devido ao preço de mercado da cortiça. Apesar da
variedade dos produtos de cortiça, são as rolhas que
impulsionam a indústria da cortiça: representam
70% do valor do mercado da cortiça.” - Apcor

Cork oak forests are one of the few examples of totally
sustainable forestry, thanks to the market price of cork.
Although there is a wide variety of cork products, wine
corks are what drive the industry, as they account for
70% of the market value of cork.” - Apcor

Para além da cortiça, a agropecuária, o turismo e a
vitivinicultura são atividades económicas de grande
relevância e com amplo potencial de investimento
e crescimento.

In addition to cork, stockbreeding, tourism and
winegrowing are extremely important businesses
with high potential for growth and investment.
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A economia do Montado de Sobro
THE ECONOMY OF THE CORK OAK FORESTS

17. Observatório do Sobreiro e da Cortiça / Cork and Cork Oak Observatory

18. Pavilhão Temático “A Bolota” / Thematic Pavilion “A Bolota”

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche,
é uma estrutura de valorização do Montado de sobro
como nicho ecológico de grande valor. Tem uma equipa
permanente disponível para prestar esclarecimentos
e encaminhar cada pedido de apoio. Funciona em
parceria com associações de produtores, universidades,
investigadores e associações empresariais, integra ainda
vários espaços, nomeadamente, auditório, laboratório,
sala de formação, cafetaria, e área de exposição.

The Cork and Cork Oak Observatory in Coruche
is intended to promote the cork oak forests as a
valuable ecological niche. Its team is always available
to answer queries and refer each request for support.
It operates in partnership with producers’ associations,
universities, researchers and business associations.
The observatory is composed of a number of areas,
including an auditorium, laboratory, classroom,
café and exhibition area.

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça
ganhou uma Menção Honrosa na
Categoria de Melhor Projeto Público
2014, dos Prémios de Turismo do
Alentejo e Ribatejo 2014 e em 2015,
o Município de Coruche ganhou o Prémio
Município do Ano Portugal 2015, da região
do Alentejo, com o projeto do Observatório
do Sobreiro e da Cortiça, atribuído pela Plataforma
UM Cidades.

The Cork and Cork Oak Observatory
won an Honourable Mention in the
Best Public Project category in the
2014 Alentejo and Ribatejo Tourism
Awards and in 2015, Coruche
Local Council won the Portuguese
Municipality of the Year Award for
the Alentejo region given by the
UM Cidades Platform, for its Cork and Cork Oak
Observatory project.

Contactos:

CONTACT DETAILS:

Morada: Zona Industrial Monte da Barca, Lote 41,
2100-151 Coruche. GPS 38°56’09.6”N 8°29’11.1”W.

Address: Zona Industrial Monte da Barca, Lote 41,
2100-151 Coruche. GPS 38°56’09.6”N 8°29’11.1”W.

Email: observatorio@cm-coruche.pt

Email: observatorio@cm-coruche.pt

Telefone: +351 243 611 210

Phone: +351 243 611 210

Horário: de segunda a sexta-feira,
das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30

Open from 9 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5:30 p.m.,
Monday to Friday

A BOLOTA - Pavilhão Temático, é um espaço de
valorização e promoção do Montado que proporciona
a descoberta da paisagem, através dos cinco sentidos.
O visitante pode aqui conhecer os valores naturais
e culturais e reencontrar os saberes seculares,
as memórias e as vivências de quem habita
este território no coração do Alentejo – Portel.

A BOLOTA - Pavilhão Temático, is a theme pavilion
for promoting the cork oak forest. It allows visitors
to use their five senses to discover the landscape.
Here they can learn about natural and cultural values
and re-encounter age-old know-how, memories and
experiences of the people who live in this place in the
heart of Alentejo – Portel.

A Bolota integra 4 espaços temáticos e uma
área comercial: Sala Artesanato, Sala Cortiça,
Sala Património e Sala Sentidos.

A Bolota has four theme areas: the Handicrafts Room,
Cork Room, Heritage Room and Senses Room. It also
has a shop.

Contactos:

CONTACT DETAILS:

Morada: Rua 1º de Maio (Antigo Matadouro
Municipal). GPS: 38º18’15.35N I 7º41’51.74 W.

Address: Rua 1º de Maio. GPS: 38º18’15.35N I
7º41’51.74 W.

Email: turismo@mail.cm-portel.pt

Email: turismo@mail.cm-portel.pt

Telefone: +351 266 611 239

Phone: +351 266 611 239

Horário: de terça-feira a domingo,
das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00

Open from 10 a.m. to 1 p.m. and 2:30 p.m. to 6 p.m.,
Tuesday to Sunday
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A aposta na Valorização económica
A BET ON ECONOMIC PROMOTION

© Amorim
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Uma economia responsável e sustentável
A RESPONSIBLE, SUSTAINABLE ECONOMY
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estratégia
STRATEGY
objetivo estratégico

1
2
3
4
19.

Estabelecer e desenvolver uma rede de cooperação entre as entidades presentes no território como forma
de superar a escassez de economias de escala e de aglomeração.
Desenvolver e implementar uma estratégia de marketing e um plano de animação facilitadores
do reconhecimento e valorização local, nacional e internacional do Montado de Sobro e da cortiça.
Fomentar o conhecimento sobre o Montado de Sobro e sobre a cortiça, passível de contribuir para o aumento
da competitividade das atividades a eles associadas, através da aposta na investigação, desenvolvimento
e inovação (ID&I).
Promover o potencial do Montado de Sobro e da cortiça, pela qualificação dos recursos humanos do setor
e pela afirmação destes recursos em redes e mercados internacionais.

STRATEGIC GOAL
Montado de Sobro: Um Tesouro Natural / Cork Oak Forest: a Natural Treasure

O PROVERE “O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020”
visa a valorização do território e dos seus recursos
endógenos com vista à criação de emprego e
desenvolvimento dos territórios de baixa densidade
onde o Montado de Sobro representa um dos
principais ativos económicos e recurso diferenciador.
O objetivo do PROVERE é, através de uma rede
alargada de parceiros, alavancar novos processos
e uma nova estratégia integrada de desenvolvimento
ancorada nos fatores diferenciadores do Montado
de Sobro.
A Visão “MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA,
UM PATRIMÓNIO NACIONAL SUSTENTÁVEL
E INIMITÁVEL | Um território com recursos únicos
capazes de alavancar dinâmicas económicas e sociais
de inovação e competitividade” é o fio condutor
do quadro de atuação da parceria.

The aim of PROVERE “Cork and the Cork Oak Forest
2014-2020” is to promote its local resources with a view
to creating jobs and fostering development in low-density
areas where the cork oak forest is one of the main
assets and distinguishing features.
With a wide network of partners, PROVERE is intended
to boost new processes and a new integrated strategy for
development tied to the differentiating factors of the cork
oak forest.
The vision “CORK AND CORK OAK FORESTS,
A SUSTAINABLE INIMITABLE NATIONAL TREASURE | an
area with unique resources capable of boosting economic
and social dynamics of innovation and competitiveness”
is the driving force behind the partnership’s work.

1
2
3
4

To set up and develop a network for cooperation between entities operating in the region in order to solve the
scarcity of agglomeration and economies of scale.
To develop and implement a marketing strategy and incentive plan that will facilitate local, national and
international recognition and promotion of cork and cork oak forests.
To foster knowledge about cork and cork oak forests that will help make the activities associated with them more
competitive by betting on research, development and innovation.
To boost the potential of cork and cork oak forests by training the sector’s human resources and giving them a name
in international networks and markets.

macro projeto

MACRO PROJECT

1
2
3
4

1
2
3
4

REDE “O MONTADO DE SOBRO E A CORTIÇA”
MARKETING E ANIMAÇÃO TERRITORIAL
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

Cork and cork oak forest network
Marketing and local incentives
Knowledge and innovation
Qualification and internationalisation
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desafios
Promoção de uma abordagem de gestão territorial
que respeite o elevado valor patrimonial e natural
da cortiça
Aposta numa economia fortemente assente na
valorização económica do sobreiro e do montado,
potenciando a sustentabilidade dos mesmos
Reforço das complementaridades e ligações entre
parceiros (privados-privados, privados-públicos)
Capacidade de captação de recursos humanos
qualificados colmatando as tendências
de envelhecimento da população
Aposta em processos de cooperação nacional
e internacional
Fixação de segmentos empresariais dinâmicos
que possam constituir uma base motora
do seu crescimento económico e da indução
complementar de atividades

Montado de Sobro e Cortiça

CHALLENGES
Promoting an approach to spatial management that
respects the high monetary and natural value of cork

Projetos
PROJECTS

Betting on an economy strongly committed to the
economic appreciation of the cork oak in order to
boost its sustainability
Strengthening complementarity and links between
partners (private-private and private-public)
Attracting qualified human resources to fill in the
gaps resulting from an ageing population
Betting on national and internal cooperation
Fixing dynamic business segments that can be the
driving force of economic growth and introduction
of complementary activities
Promoting local entrepreneurship

22. Áreas de Localização Empresarial / Business Location Areas

Promoção de iniciativas de empreendedorismo
endógeno

20. Descortiçamento / Cork stripping
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21. Montado - Um Ecossistema Multifuncional /

Cork Oak Forest - A Multifunctional Ecosystem

Com a liderança do Município de Coruche, o PROVERE
“O Montado de Sobro e Cortiça 2014-2020” integra
projetos âncora e projetos complementares,
da responsabilidade de diferentes parceiros.

Under the leadership of Coruche Local Council,
PROVERE “Cork and the Cork Oak Forest 2014-2020”
includes anchor and complementary projects that
are the responsibility of different partners.

Estrutura de Coordenação
e Gestão da Parceria

COORDINATION AND MANAGEMENT
OF THE PARTNERSHIP

município de Coruche | Coordenação e gestão

CORUCHE LOCAL COUNCIL |
COORDINATION AND MANAGEMENT

Grande Rota do Montado

GRAND TOUR OF THE Cork oak FOREST

Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central | Rede “O Montado de Sobro e Cortiça”

CENTRAL ALENTEJO INTERMUNICIPAL COMMUNITY |
CORK AND CORK OAK FOREST NETWORK

Estrutura de Informação ao Sistema Montado

INFORMATION ON THE Cork oak forest SYSTEM

Entidade Regional Turismo Alentejo |
Marketing e Animação Territorial

ALENTEJO REGIONAL TOURIST OFFICE |
MARKETING AND LOCAL INCENTIVES

Programa Estratégico
de Valorização Integrada do Montado

STRATEGIC PROGRAMME FOR INTEGRATED
PROMOTION OF THE CORK OAK FORESTS

UNAC - União da Floresta Mediterrânica |
Conhecimento e Inovação

UNAC - MEDITERRANEAN FOREST UNION |
KNOWLEDGE AND INNOVATION

Intercork III - Campanha
Internacional da Cortiça

INTERCORK III - INTERNATIONAL CORK
CAMPAIGN

APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça |
qualificação e internacionalização

APCOR - PORTUGUESE CORK ASSOCIATION |
QUALIFICATION AND INTERNATIONALISATION
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Com cofinanciamento aprovado pelo Programa
Operacional Regional Alentejo 2020, a Estrutura
de Coordenação e Gestão é responsável pela
implementação de um conjunto de iniciativas que
visam dinamizar a parceria e alavancar dinâmicas
de capacitação, animação e promoção do Montado
de Sobro.

With joint funding approved by the 2020 Alentejo
Regional Operational Programme, the coordination
and management unit is responsible for
implementing a number of initiatives aimed at
stimulating the partnership and leveraging capacity
building, stimulation and promotion of the cork
oak forests.

Entre as iniciativas contratualizadas e em
desenvolvimento destacam-se:

Existing and upcoming initiatives include:

Criação da marca
“Montado de Sobro e Cortiça”

Creation of the “montado de sobro e cortiça”
brand

Plano de Comunicação

Communication plan

Plano de Animação

Promotion plan
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Parceiros
PARTNERS

23. Rolhas de Cortiça / Cork Stoppers
Estratégia de Internacionalização

Internationalisation strategy

Prospeção de oportunidades
e apoio às empresas e empreendedores

Prospecting for opportunities and support
for businesses and entrepreneurs

Capacitação de parceiros
e agentes de desenvolvimento local

Capacity building for local development
partners and agents

Elementos de comunicação e promoção
do território/Recursos e parceiros

Features of communication and promotion
of the region, resources and partners

Eventos temáticos
(nacionais e internacionais)

Themed events (in Portugal and abroad)

Mais informações:

For further information:

www.cm-coruche.pt

www.cm-coruche.pt

Valorizar o território do Montado de Sobro e os seus
recursos inigualáveis é um desafio alargado que
mobilizou diversos parceiros de diferentes setores
de atividade. Da parceria fazem parte municípios
e comunidades intermunicipais; associações
de desenvolvimento local, associações setoriais,
empresas, instituições do sistema científico
e tecnológico e entidades estratégicas como
a Turismo do Alentejo, ERT e a RETECORK.

Valuing the cork oak forests and their matchless
resources is a major challenge that has involved
a number of partners from different sectors.
The members of the partnership are local councils,
intermunicipal communities, local development
associations, sectoral associations, companies, science
and technology institutions and strategic bodies such
as Turismo do Alentejo, ERT and RETECORK.

Administração Local
Local Government

Associações de Desenvolvimento Local
Local Development Associations

Município de Coruche | Coruche Local Council
Município de Avis | Avis Local Council
Município de Benavente | Benavente Local Council
Município de Chamusca | Chamusca Local Council
Município de Grândola | Grândola Local Council
Município de Montemor-o-Novo | Montemor-o-Novo
Local Council
Município de Ponte de Sor | Ponte de Sor Local Council
Município de Portel | Portel Local Council
Município de Reguengos de Monsaraz | Reguengos
de Monsaraz Local Council
Município de Vendas Novas | Vendas Novas Local Council
Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo | Lezíria do Tejo
Intermunicipal Community
Comunidade Intermunicipal Alentejo Central | Central
Alentejo Intermunicipal Community
Comunidade Intermunicipal Alto Alentejo | Alto Alentejo
Intermunicipal Community
Comunidade Intermunicipal Baixo Alentejo | Baixo
Alentejo Intermunicipal Community

ADL - Associação de Desenvolvimento
do Litoral Alentejano | ADL - Development Association
of Litoral Alentejano
AL SUD – ESDIME - Agência para o Desenvolvimento
Local no Alentejo Sudoeste | AL SUD – ESDIME - Alentejo
South-West Local Development Agency
APPRCR - Associação para a Promoção Rural
da Charneca Ribatejana | APPRCR - Rural Promotional
Association of Charneca Ribatejana
LEADERSOR - Associação para o Desenvolvimento
Rural Integrado do Sor | LEADERSOR - Integrated Rural
Development Association of Sor
MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.
| MONTE – Development of Central Alentejo
Rota do Guadiana | Guadiana Tour
Terras Dentro- Associação para o Desenvolvimento
Integrado | Terras Dentro - Association for Integrated
Development
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Associações Setoriais
Private Organisations

Empresas
Companies

APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça
| APCOR - Portuguese Cork Association
APFC – Associação de Produtores Florestais do
Concelho de Coruche e limítrofes | APFC – Forester
Producers Association of Coruche and Limit Areas
FILCORK - Associação Interprofissional da Fileira da
Cortiça | FILCORK - Interprofessional Association of Cork
AFLOSOR - Associação de Produtores Agro-Florestais
de Ponte de Sor | AFLOSOR - Ponte de Sor Agroforestry
Producers Association
NERE - Núcleo Empresarial da Região de Évora
| NERE - Évora Region Business Center
UNAC - União da Floresta Mediterrânica
| UNAC - Mediterranean Forest Union

Amorim & Irmãos, S.A.
Amorim Florestal, S.A.
Amorim Isolamentos, S.A.
Corkart - Industria de Cortiça, S.A.
Sociedade Agrícola Monte Cruz
Starcork - Revestimentos de Cortiça Lda
António Ribeiro Telles
Ferreira de Macedo, S.A.
Fertiprado Lda.
SEC – Sociedade Exportadora de Cortiça, Lda.
Herdade da Casa Branca da Estrada
Maquinarte - Investigação e Desenvolvimento
de Máquinas, Lda.
Osvaldo Moreno

Entidades do Sistema Científico e Tecnológico
Science and Technology Institutions

Outras Entidades Estratégicas
Other Strategic Bodies

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
| Faculty of Architecture at Lisbon University
INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária | INIAV - National Institute of
Agrarian and Veterinary Research
Universidade de Évora | Évora University
CTCOR - Centro Tecnológico da Cortiça
| CTCOR - Cork Technological Center

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo
| Alentejo and Ribatejo Regional Tourism Office
RETECORK - Rede Europeia de Territórios Corticeiros
| RETECORK - European Network of Cork-Producing
Territories

24. Investigação / Research

25. Educação Ambiental / Environmental Education
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Parceiros e projetos
PARTNERS AND PROJECTS

MUNICÍPIO DE CORUCHE
CORUCHE LOCAL COUNCIL

Mais informações:
www.cm-coruche.pt
For further information :
www.cm-coruche.pt

Coruche é a Capital Mundial da Cortiça derivado à sua enorme
mancha florestal de Montado Sobro e capacidade produtiva na
industria do setor. Possui, ainda, o Observatório do Sobreiro e
da Cortiça, enquanto Polo de Investigação, de transferência de
conhecimento e de valorização de toda a fileira e a FICOR (Feira
Internacional da Cortiça Coruche).
Coruche is the world capital of cork, thanks to its huge area of cork oak
forest and production capacity in the industry. It also has the Cork and
Cork Oak Observatory, which is a centre for research, transfer of knowledge
and enhancement of the entire sector, and FICOR - Feira Internacional
da Cortiça Coruche.

Estrutura de Coordenação
e Gestão da Parceria

Coordination and management
of the project

O projeto prevê ações que serão promovidas pela
Entidade Líder e pelo Consórcio e que objetivam a
coordenação da parceria e das suas atividades bem
como ações de valorização do recurso endógeno
no território delimitado, a nível nacional e a nível
internacional em domínios como o do conhecimento,
empregabilidade ou internacionalização.

The project provides for actions that will be undertaken
by the leader and the consortium. They will focus on
coordinating the partnership and its activities and the
promotion of the local resource in the delimited area
in Portugal and abroad in fields such as knowledge,
employability and internationalisation.

Centro de Interpretação
Ambiental do Montado

Cork Oak Environmental
Interpretation Centre

Este projeto pretende reforçar a aposta do Município
num dos seus principais recursos endógenos através
da criação de um espaço de visitação dirigido
a toda a comunidade, mas sobretudo aos mais
jovens / comunidade educativa, de modo a valorizarem
um património único, associado também à fruição
do montado, do ponto de vista turístico.

This project will reinforce the council’s focus on one of
its main local resources by creating a venue that can be
visited by the entire community and especially children,
young people and schools. This is a way to promote a
unique heritage and take advantage of the cork oak
forests for tourism purposes.

Melhoria da Resiliência
e do Valor Ambiental das Florestas

Improving the resilience and environmental
value of the forest

Este projeto visa desenvolver estratégias de
valorização e de melhoria do aproveitamento
do potencial produtivo da área a intervencionar,
permitindo diminuir a erosão, através de obras
de correção torrencial, aumentar a capacidade
de retenção de água e da fertilização do solo, efetuar
adensamentos e replantações. Prevê ainda a inclusão
de equipamento de carácter lúdico, para realização
de atividades de carácter ambiental.

This project will develop strategies for improving the
use of the area’s production potential. It will help
reduce erosion with torrent correction work, increase
water retention and soil fertilisation capacity, densify
and replant. There is also a plan to include recreational
facilities for environmental activities.
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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
CENTRAL ALENTEJO INTERMUNICIPAL COMMUNITY
A CIMAC é uma entidade de direito público com natureza associativa
e de âmbito territorial que visa a realização de interesses comuns aos
municípios que a integram: Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora,
Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de
Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.
CIMAC is a publicly owned local association that serves the interests of
its member municipalities: Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora,
Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz,
Vendas Novas, Viana do Alentejo and Vila Viçosa.

FILCORK – ASSOCIAÇÃO INTERPROFISSIONAL DA CORTIÇA
FILCORK – Interprofessional Association of Cork

Mais informações:
www.cimac.pt
For further information:
www.cimac.pt

Grande Rota do Montado

GRAND TOUR OF THE Cork oak FOREST

A Grande Rota do Montado pretende ser uma rede de
percursos pedestres integrando uma grande Travessia
do Alentejo Central, que interligue com as grandes
rotas nacionais (GR9, Rota Vicentina, Alentejo Feel
Nature - CIMAA) e as rotas europeias (Caminhos de
Santiago, GR11…), promovendo a fruição do território
e a criação de uma rede de percursos conexa que
integre pontos de interesse do ponto de vista do
património natural, cultural, paisagístico e turístico.

This will consist of a network of footpaths crossing Central
Alentejo and interconnecting the country’s main routes
(GR9, Rota Vicentina, Alentejo Feel Nature - CIMAA)
and European routes (Ways of St. James, GR11…). It will
promote the success of the territory and the creation
of a network of connected trails that pass through places
of natural and cultural interest, landscapes and tourist
attractions.

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo
Alentejo and Ribatejo Regional Tourism Office
Mais informações:
www.visitalentejo.pt
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Mais informações:
www.filcork.pt
For further information :

Associação de estruturas representativas do conjunto dos agentes
organizados da fileira da cortiça.
This is an association of bodies that represent organised agents in the
cork sector.

www.filcork.pt

Plano de Ação da FILCORK para 2016-2018

FILCORK’s action plan for 2016-2018

Este projeto pretende incrementar de forma
substancial a intervenção da FILCORK e promover
um up-grade competitivo do setor, reforçando a
cooperação dos agentes representativos da fileira,
apoiando a melhoria da rentabilidade económica da
fileira da cortiça, da qualidade dos produtos da fileira
e do acesso dos produtos ao mercado.

This will substantially increase FILCORK’s involvement
and promote a competitive upgrade of the sector
by strengthening cooperation of the sector’s agents
and supporting improvements in the cork sector’s
profitability, the quality of its products and access
to the markets for its products.

Agenda 3i9

Agenda 3i9

Este projeto permitiu a identificação de cinco ações
de suporte facilitadoras, que potenciam sinergias
entre os agentes e melhoram a partilha dos recursos,
e elencou um conjunto de ações de investigação
prioritárias, que integram as linhas estruturantes
de cinco planos nacionais funcionais: Melhoramento,
Melhoria da Produtividade, Defesa contra
Agentes Bióticos, Qualidade da Cortiça
e Ação Territorial.

This project identified five support actions to facilitate
synergies between agents and improve the sharing of
resources. It also listed priority research actions that are
part of the structural lines of five functional plans in
Portugal: improvement, greater productivity, protection
against biotic agents, cork quality and action in the field.

A ERT Alentejo e Ribatejo visa a valorização e o desenvolvimento das potencialidades
turísticas das regiões do Alentejo e Ribatejo.
The remit of ERT Alentejo is to promote and develop the tourist potential of the
Alentejo region.

UNAC/ FILCORK – Máquina de Extração
de Cortiça

UNAC/ FILCORK extractor

Este projeto visa desenvolver um protótipo de máquina
de extração de cortiça, possibilitando o seu teste
e a sua produção e disseminação.

The aim of this project is to develop a prototype cork
extractor, so that it can be tested, produced and
publicised.

For further information:
www.visitalentejo.pt
Estrutura de Informação ao Sistema Montado

Information about the cork oak forest system

Este projeto pretende afirmar o Montado, nacional
e internacionalmente, como elemento fulcral da
identidade e do marketing territorial da NUT II Alentejo,
numa ótica de dinamização económica, criação de
emprego e diversificação das fontes de rendimento
das populações, tendo como pano de fundo as
possibilidades abertas pelo processo de classificação
do Bem a Património da Humanidade.

This project will assert the cork oak forests in Portugal
and abroad as a crucial feature of the territorial identity
and marketing of Alentejo NUT II with a view to economic
revitalisation, job creation and diversification of sources
of income for the local population against the backdrop
of possibilities opened up by classification on the world
heritage list.
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APFC – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS
DO CONCELHO DE CORUCHE E LIMÍTROFES
APFC – Forester Producers Association
of Coruche and Limit Areas

UNAC – UNIÃO DA FLORESTA MEDITERRÂNICA
UNAC – Mediterranean Forest Union

Mais informações:

A APFC apoia a defesa e a promoção dos interesses dos proprietários
florestais da região.
The APFC assists in the protection and promotion of the interests of the
region’s tree owners.

www.apfc.pt
For further information:
www.apfc.pt

Suberoteca

Suberoteca

Este projeto visa a construção de uma suberoteca e
do laboratório para o estudo da qualidade a cortiça e o
desenvolvimento de materiais de divulgação da cortiça
e transmissão de conhecimento (práticas, mercados e
investigação).

This project involves the construction of a cork library
and a laboratory that will study cork quality, develop
publicity material and pass on knowledge (practices,
markets and research).

Proteção da Floresta contra
agentes bióticos

Protecting the forests against
biotic agents

Este projeto prevê ações de proteção da floresta contra
agentes bióticos (combate ao plátipo, phytophthora
e outros fungos patogénicos do montado).

This project involves action to protect the forests against
biotic agents (fighting the platypus, phytophthora and
other fungi that are harmful to the cork oak forest).

MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR
PONTE DE SOR LOCAL COUNCIL
Mais informações:
www.cm-pontedesor.pt
For further information:
www.cm-pontedesor.pt
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A indústria corticeira é uma das atividades com maior relevância no
município que possui o maior mosaico feito de rolhas de cortiça, com
a imagem de José Saramago e um dos mais antigo sobreiro do mundo
que nunca foi descortiçado.
The cork industry is one of the most important activities in the municipality,
which owns the largest mosaic made of wine corks, with the face of
José Saramago, and the oldest cork oak in the world, which has never
been stripped.

Observação de Aves em Ponte de Sor

Birdwatching in Ponte de Sor

Este projeto pretende reunir informações suficientes
acerca das aves existentes nas áreas envolventes
à Albufeira de Montargil e Ribeira de Sor, por forma
a desenvolver um produto turístico sustentável
como é o caso do Turismo Ornitológico, ou seja,
a observação de aves.

The aim is to gather sufficient information about birds
in the areas surrounding the Montargil Reservoir and Sor
Stream to be able to develop a sustainable tourist attraction,
i.e. birdwatching.

Mais informações:
www.unac.pt
For further information:
www.unac.pt

A UNAC assegura a representação ativa e permanente dos seus associados
perante as entidades públicas, empresariais e outros organismos nacionais
e internacionais, consolidando a sua posição como parceiro privilegiado
na defesa dos interesses da Floresta Mediterrânica.
UNAC actively and permanently represents its members in relation to
public and business authorities and other Portuguese and international
organisations, thereby consolidating its position as a partner in the defence
of the interests of the Mediterranean forest.

Programa Estratégico de Valorização
Integrada do Montado

Strategic Programme for Integrated
Promotion of the cork oak Forest

Este projeto prevê o tratamento e difusão de informação
técnica e científica na área do montado de sobro,
promovendo a articulação e adequação entre a produção
de conhecimento e os seus potenciais utilizadores,
melhorando o tratamento e o acesso à informação necessária
para o desenvolvimento da competitividade das empresas
e dos territórios no contexto da produção de cortiça
e estimulando a cooperação e a organização sectorial.

This project involves processing and disseminating
technical and scientific information about the cork oak
forests, encouraging articulation between the production of
knowledge and its potential users, improving processing of
and access to the information required to make companies
and areas more competitive in cork production and
stimulating cooperation and organisation in the sector.

GO Cobrilha

GO Cobrilha

Este projeto, integrado no Agenda 3i9, pretende desenvolver
estratégias de gestão integrada da cobrilha da cortiça
(Coroebus undatus Fab.), um agente biótico que afeta
a produção de cortiça, visando a implementação de
metodologias e tecnologias inovadoras de diagnóstico,
monitorização e controlo.

This project is part of Agenda 3i9 and is designed to develop
integrated management strategies for Coroebus undatus
Fab., a biotic agent that affects cork production, with a
view to devising methods and technologies for diagnosis,
monitoring and control.

COOPCORK

COOPCORK

O projeto formaliza redes de cooperação suberícola
e florestal, reforçando as competências empresariais
dos produtores florestais (de gestão e de mercado), e
facilitando o acesso a informação de mercado. Vão ser
criadas plataformas web para apoio à decisão e gestão
florestal, para Transação de Cortiça, uma plataforma B2B,
e para a Cotação dos Produtos Florestais.

The project formalises the cooperation between cork oak
growers and foresters, improves their management and
market skills and facilitates access to market information. It
is going to set up web platforms for assistance in decision
making and forest management, for trading in cork, B2B
and forestry product price indexes.

PDR 2020 - Operação 2.1.4: Ações de Informação

PDR 2020 - Operation 2.1.4: Information
campaigns

Este projeto prevê a criação de um programa para o triénio
2015/2018 de atividades de disseminação de informação
técnica, económica e organizacional designadamente
nos domínios da competitividade, da organização de
produção, do ambiente e clima e do desenvolvimento
dos territórios rurais.

This project involves the creation of a programme for
dissemination of technical, economic and organisational
information for 2015/2018 in the fields of competitiveness,
organisation of production, the environment, the climate
and development of rural areas.

UNAC/ FILCORK – Máquina de Extração de Cortiça

UNAC/ FILCORK – Cork extractor

Este projeto visa desenvolver um protótipo de máquina
de extração de cortiça, possibilitando o seu teste e a sua
produção e disseminação.

The aim of this project is to develop a prototype cork extractor,
so that it can be tested, produced and publicised.
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AFLOSOR – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
AGRO-FLORESTAIS DE PONTE DE SOR
AFLOSOR – Ponte de Sor Agroforestry
Producers Association

Mais informações:

Entidade de defesa dos interesses dos produtores agro-florestais
da região de Ponte de Sor.

www.facebook.com/pg/aflosor.agroflorestal

This association defends the interests of agro-forestry products in the
Ponte de Sor region.

For further information:
www.facebook.com/pg/aflosor.agroflorestal

PLATISOR

PLATISOR

O projeto PLATISOR - Métodos para a gestão do
montado de sobro com ataques de plátipo da região
do Sor pretende transpor os constrangimentos
causados pelos ataques do Plátipo diminuindo
o seu impacto e a sua expansão nos montados
de sobro da região do Sor, conjugando novas formas
de gestão dos povoamentos com novos meios de luta
e aperfeiçoamento dos existentes.

PLATISOR - methods for managing cork oak forests
under attack by platypus in the Sor region, overcoming
the constraints caused by these attacks and reducing
their impact and curbing their expansion in the
Sor region’s cork oak forests and combining ways
of managing stands with new forms of combating
the agent and perfecting existing methods.

Grupos Operacionais INIAV

INIAV’s operational teams

O projeto é composto por duas propostas submetidas
à Bolsa de Iniciativas da Rede Rural, estando já pronto
para a fase de candidatura ao PDR 2020, no âmbito dos
Grupos Operacionais:

The project consists of two proposals submitted to the
Rural Network Initiative Exchange and is now ready for
the application phase to PDR 2020 under the operational
teams:

GO.a “Gestão das populações de ungulados”;
GO.b “Criação de áreas de regeneração natural
(“natural regeneration hotspots”) de sobreiro e de
azinheira nos montados nacionais”.

Mais informações:
www.uevora.pt

www.uevora.pt

Mais informações:
www.iniav.pt
For further information:
www.iniav.pt

O INIAV é o Laboratório do Estado do Ministério da Agricultura, Florestas
e Desenvolvimento Rural. Desenvolve atividades de investigação nas áreas
agronómica e veterinária, tem por missão a concretização da política científica
e a realização de investigação de suporte a políticas públicas.
INIAV is state-owned laboratory belonging to the Ministry of Agriculture, Forests
and Rural Development. It conducts research in the fields of agronomy and
veterinary medicine and its mission is to implement scientific policy and perform
research in support of public policies.

GO Nutrisuber

GO Nutrisuber

Este projeto, integrado no Agenda 3i9, pretende
promover ações de experimentação e demonstração
para o estabelecimento de recomendações
de fertilização racional para o Montado de Sobro,
tendo em consideração o estado de fertilidade dos
solos e de nutrição das árvores.

This project is part of Agenda 3i9 and is designed to
encourage experimentation and demonstrations for
recommendations of rational fertilisation of the cork oak
forests, taking account of the fertility of the soil and the
trees’ nutrition.

GO.a Managing ungulate populations
GO.b Creation of natural regeneration hotspots
of cork oaks and holm oaks in Portugal’s cork oak
forests

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
ÉVORA UNIVERSITY

For further information:

INIAV – INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA
E VETERINÁRIA, I.P
INIAV – National Institute of Agrarian and Veterinary
Research, P.I
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A UE é uma das universidades do sistema de ensino superior público
português e tem por missão: a produção de conhecimento através
da investigação científica e artística, a experimentação
e o desenvolvimento tecnológico e humanístico.
Évora University is one of the Portuguese state-run universities and its
mission is to produce knowledge through scientific and artistic research,
experimentation and technological and humanistic development.

Melhoria da produção de pastagens
em solos ácidos no Montado:
abordagem química e biológica

Improving production of pastures in acidic
soils in the CORK OAK forests: a chemical
and biological approach

Esta operação visa o aumento da produção
de pastagens e forragens nos solos ácidos,
maioritariamente ocupados pelo montado,
de forma a aumentar a sustentabilidade deste sistema.
A toxicidade de manganês será enfrentada através
de abordagens químicas e biológicas, envolvendo
simbioses com micorrizas e rizóbios.

The aim of this operation is to increase the production
of pastures and fodder in acidic soils mainly occupied
by forests, in order to improve the sustainability of the
system. The toxicity of manganese will be dealt with
chemically and biologically involving symbioses with
mycorrhizae and rhizobia.
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FERTIPRADO, LDA.
FERTIPRADO, LDA.

AMORIM & IRMÃOS, SA.
AMORIM & IRMÃOS, SA.

A empresa desenvolve atividades de investigação, desenvolvimento,
marketing e assistência técnica, que permitem levar ao agricultor soluções
para a alimentação animal de qualidade superior, contribuindo para
a melhoria da rentabilidade das empresas agro-pecuárias.
This company works in research, development, marketing and technical
assistance to bring solutions to farmers for high-quality animal feed,
thereby helping to improve the profitability of farming firms.

Mais informações:
www.fertiprado.pt
For further information:
www.fertiprado.pt

Novinoc

Novinoc

Este projeto prevê o desenvolvimento de novos
inoculantes microbianos para pastagens em sistemas
agro-silvo-pastoris, testando em laboratório e em
campo novas estirpes de leguminosas e gramíneas.

This project will develop new microbial inoculations for
pastures in forests and conduct laboratory and field
tests on new strains of grass and leguminous plants.

Mais informações:
www.amorim.com
For further information:
www.amorim.com
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Mais informações:
ww.amorimcork.com
For further information:

Amorim é o maior produtor e fornecedor de rolhas de cortiça a nível mundial
e aquele em que os principais produtores de vinho confiam.
Amorim is the world’s largest producer and supplier of wine corks and the one
that the main winegrowers trust.

ww.amorimcork.com

Ambição 2020 (Projeto 605)

Ambition 2020 (Project 605)

O presente projeto tem como objetivo a realização de
investimento em diferentes fases do processo produtivo
da empresa e nas diversas unidades industriais,
de acordo com uma estratégia de inovação baseada
na modernização das suas unidades produtivas, através
da introdução de equipamentos de ponta que tenham
impacto nas principais áreas da produção.

The aim of this project is to invest in different phases
of the production process at the company and different
industrial units in accordance with a strategy of innovation
based on the modernisation of its production units with
cutting-edge equipment that have an impact on the main
areas of production.

Amorim Florestal
Amorim Florestal

AMORIM ISOLAMENTOS, SA.
AMORIM ISOLAMENTOS, SA.

Amorim Florestal é uma unidade de Negócios do Grupo Amorim, graças
à experiência de cerca de século e meio de atividade garante uma
segurança única no fornecimento de produtos de qualidade.

É uma Unidade de Negócios do Grupo Amorim da indústria de
transformação (granuladora e aglomeradora) de cortiça, que é líder
no mercado de isolamentos de cortiça, distinguindo-se pelo controlo
dos seus produtos com uma eficiente tecnologia de produção e com
uma organização internacional que permite responder às necessidades
e exigências do mercado.

Amorim Florestal is a business unit in the Amorim Group. Thanks to its
close to 150 years’ experience, it is able to guarantee unique security
in the supply of high-quality products.

INOVAÇÃO PRODUTIVA

PRODUCTIVE innovation

O projeto Evolution Cork corporiza uma estratégia
de inovação que é baseada na modernização
das suas unidades produtivas, através da introdução
de equipamentos de ponta, inovadores no setor e com
impacto nas principais áreas de produção da Amorim
Florestal. Estes equipamentos permitem a adoção
de novos processos tecnológicos que aportam ganhos
de competitividade e diminuem as incertezas na
classificação de defeitos críticos e sensoriais da cortiça.
O Evolution Cork concentrou-se nos dois grandes pilares
da atividade industrial da Amorim Florestal: a preparação
da matéria-prima e a produção de discos tanto para
rolhas de champanhe como para rolhas Twin Top.
Para além de aumentar a competitividade da Amorim
Florestal este projeto contribuiu ainda para o objetivo
de aumentar a qualificação do tecido empresarial
nacional numa lógica integrada de especialização.

The Evolution Cork project involves an innovation strategy
that is based on the modernisation of its production
units by introducing cutting-edge equipment to the
sector with an impact in the main areas of production
at Amorim Florestal. This equipment makes it possible
to use new technological processes that increase
competitiveness and reduce uncertainties in the
classification of critical, sensorial defects in the cork.
Evolution Cork has focused on two main pillars of
industrial activity at Amorim Florestal. They are the
preparation of the raw material and the production
of disks for champagne and Twin Top corks. This project
has not only made Amorim Florestal more competitive
but also contributed to the goal of improving the
qualification of Portuguese industry in an integrated
logic of specialisation.

This is a business unit in the Amorim Group operating in the processing of
cork (granulating machine and agglomerators). It is the leader in the market
for cork insulation. Its distinguishing feature is the control of its products with
efficient production technology and an international organisation that allows
it to meet the market’s needs and demands.

Mais informações:
www.amorimisolamentos.com
for further information:
www.amorimisolamentos.com

greenURBANLIVING

greenURBANLIVING

Projeto visa a conceção, o desenvolvimento técnico,
a prototipagem e a validação final de sistemas
multifuncionais de coberturas verdes e fachadas vivas
(GRLF) com elevado potencial de exportação. Estas
soluções serão estudadas e desenvolvidas numa ótica
de sustentabilidade, visando a proteção dos recursos,
o aumento da eficiência energética dos edifícios e a
mitigação de alguns efeitos das alterações climáticas
no espaço urbano, nomeadamente de picos de cheia
e ondas de calor.

This project is aimed at the design, technical
development, prototyping and final validation of
multi-purpose green roofs and living walls with high
potential for export. These solutions will be studied
and developed for the sustainability and protection
of resources, better energy efficiency in buildings and
the mitigation of some effects of climate change in cities,
such as floods and heatwaves.
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FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculty of Architecture at Lisbon University

APCOR – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORTIÇA
APCOR – Portuguese Cork Association
A APCOR é a associação patronal do setor corticeiro que representa, promove,
divulga e investiga a indústria da cortiça portuguesa e a reconhece como
produto de excelência no mundo.
APCOR is the employers’ association in the cork sector and represents, promotes,
publicises and investigates the Portuguese cork industry and recognises it as a
product of excellence in the world.
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Mais informações:
www.apcor.pt
For further information:
www.apcor.pt

Case Study of Cork Industry

Case Study of Cork Industry

O projeto pretende efetuar um estudo que permita
a analisar a sustentabilidade da indústria da cortiça,
através da realização de uma avaliação prospetiva
do crescimento das exportações futuras das principais
áreas produtivas de produtos em cortiça, incluindo
a análise de aplicações da cadeia de fornecimento/
valor e modelos de processo que permitam examinar
um conjunto indicadores económicos, sociais
e de sustentabilidade ambiental relacionados
com a produção de produtos de cortiça.

The project will conduct a study of the sustainability of
the cork industry in a prospective assessment of the
growth in future exports in the main cork production
areas. It will include an analysis of applications in the
supply chain, value chain and process models that
can examine economic, social, and environmental
sustainability indicators related to cork production.

Intercork III – Campanha Internacional
da Cortiça

Intercork III - International Cork
Campaign

A Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) promove
o InterCork III - Promoção Internacional da Cortiça
que, num investimento de 7,8 milhões de euros,
pretende reforçar a preponderância da Cortiça
no mundo, alcançando, nos próximos três anos, a meta
dos mil milhões de euros em exportações. Este projeto
decorreu até 2017 e contemplou 10 mercados – EUA,
França, Alemanha, Itália, China, Brasil, Espanha, Suécia,
Dinamarca e Reino Unido.

Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) is
organising InterCork III - International Cork Promotion.
With an investment of 7.8 million euros it will step
up the importance of cork in the world and in the next
three years reach a target of one billion euros in exports.
The project lasted until 2017 and covered 10 markets
– United States, France, Germany, Italy, China, Brazil,
Spain, Sweden, Denmark and the United Kingdom.

Mais informações:
www.fa.ulisboa.pt
For further information:
www.fa.ulisboa.pt

A Faculdade de Arquitetura é uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa,
vocacionada para o ensino da Arquitetura, Arquitetura de Interiores, Urbanismo,
Design e Design de Moda.
This Faculty at Lisbon University teaches architecture, interior architecture,
urbanism, design and fashion design.

iCork

iCork

Este projeto propõe o estudo da aplicabilidade
da cortiça, enquanto material de acabamento,
em fachadas de edifícios e o desenvolvimento
de técnicas e sistemas de fixação, a realização de
estudos estereotómicos com vista à industrialização
de processos, o estudo do comportamento térmico
e acústico da aplicabilidade da cortiça em fachadas
ventiladas, propondo eventuais ajustamentos à
regulamentação em vigor e o cálculo dos índices de
captura de CO2 para as diversas soluções propostas.

This project will study the uses of cork as a finishing
in building façades and the development of fixing
techniques and systems, conduct stereotomic studies
with a view to the industrialisation of processes and
the study of thermal and acoustic behaviour of cork in
ventilated façades. It will propose possible adjustments
to current regulations and the calculation of CO2
sequestration rates of different solutions.

STARCORK, REVESTIMENTOS DE CORTIÇA, LDA.
STARCORK, REVESTIMENTOS DE CORTIÇA, LDA.
É uma empresa que procura permanentemente novas soluções
de pisos e revestimentos, através do investimento em novos
equipamentos, com objetivo de manter a qualidade, a competitividade
e confiança de todos os parceiros de negócios.
This company is constantly looking for new solutions for floors and
cladding by investing in new equipment in order to maintain quality,
competitiveness and the trust of all its business partners.

Mais informações:
www.corkart.pt
For further information:
www.corkart.pt

Cortiça Aglomerada – Novas aplicações

Cork agglomerate – new uses

O projeto visa o investimento em novas linhas
de produção que originem componentes de cortiça
aglomerada de alta densidade para a utilização
em campos completamente novos. Como principal
foco teremos a participação na criação de uma
nova vertente de LVT com reduzida percentagem
de PVC. Substituir o PVC pela cortiça de alta densidade
será, caso concretizado, um enorme campo a explorar
pelas empresas aglomeradoras da indústria corticeira.

The project is aimed at investing in new production
lines that make high-density cork for use in completely
new fields. Its main focus will be helping to create
a new form of LVT with a low percentage of PVC.
Replacing PVC by high-density cork will, if achieved,
open up a vast field for exploration by agglomerating
companies in the cork industry.
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Starcork 2015-2016

Starcork 2015-2016

A Starcork pretende avançar com a junção de cortiça
aglomerada a peliculas do tipo hot stamping, criando
assim uma imensidade de aplicações onde se juntam
as características únicas da cortiça ao design das
peliculas hot stamping. A combinação pode gerar
milhares de decorativos ecológicos para a indústria
dos revestimentos.

Starcork plans to combine cork agglomerate with hot
stamping film to create a vast range of uses combining
the unique characteristics of cork with the design of
hot stamping film. The combination could generate
thousands of decorations for the cladding industry.

Contactos
CONTACT DETAILS

NERE – NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE ÉVORA
NERE – Évora Region Business Center
O NERE promove o desenvolvimento económico do distrito através do apoio
e defesa dos interesses da atividade empresarial dos seus associados e da
dinamização de projetos de melhoria do contexto empresarial.
NERE promotes the district’s economic development by supporting and
protecting the business interests of its members and promoting projects
for improving the industrial sector.

Mais informações:
www.nere.pt
For further information:
www.nere.pt

Alentejo Green Business - Programa
Estruturante para a promoção da Inovação
Sustentável no Alentejo Central

Alentejo Green Business - Structural
programme for the sustainable innovation
in central Alentejo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um
programa estruturado de promoção da qualificação
e inovação sustentável que visa implementar ações
de sensibilização, cooperação e produção de
informação, com o intuito de diferenciar e incentivar
à mudança para um crescimento verde
desenvolvimento económico sustentável
nas empresas no Alentejo Central.

The aim of this project is to develop a structured
programme for promoting qualification and sustainable
innovation. The idea involves awareness campaigns,
cooperation and production of information with a view
to distinguishing and encouraging change to green
growth and sustainable economic development in
companies in central Alentejo.

Alentejo Export

Alentejo Export

O objetivo central deste projeto é potenciar
o sucesso da internacionalização das PME’s
da região do Alentejo, através do desenvolvimento
de mecanismos inovadores na prospeção,
conhecimento e acesso aos mercados internacionais
e do estímulo a iniciativas coletivas inovadoras que
potenciem a internacionalização dos bens e serviços
produzidos na região, assente na estratégia regional
de especialização inteligente (RIS3). É desenvolvido
em copromoção pelo NERE, o NERPOR, NERBE/AEBAL
(beneficiário líder/chefe de fila e ACOS.

This project will boost the internationalisation of
SMEs in the Alentejo region by developing innovative
mechanisms in the prospection, knowledge and
access to international markets stimulate innovative joint
initiatives that boost the internationalisation of goods
and services produced in the region, based on a local
strategy of smart specialisation (RIS3). It is being
undertaken jointly by NERE, NERPOR, NERBE/AEBAL
(leading beneficiary/lead partner and ACOS.

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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