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1. Sumário Executivo 
 

O objectivo desta análise ao mercado 
da cortiça é compreender as suas 
tendências e os seus potenciais 
impactos esperados nos montados, por 
forma a contribuir para o trabalho de 
conservação desses mesmos montados, 
preservando a sua biodiversidade e 
serviços do ecossistema, e 
simultaneamente aumentando o seu 
valor económico e social.    
 
A produção florestal de cortiça está 
concentrada na parte ocidental da 
bacia do Mediterrâneo, ao longo de 
2.227 mil ha onde anualmente se 
produzem aproximadamente 300 mil 
toneladas de cortiça por ano. 
 
As indústrias de transformação de 
cortiça estão localizadas 
maioritariamente na Península Ibérica, 
sendo que Portugal é o maior 
importador de cortiça e o principal 
transformador, representando mais de 
60% de toda a cortiça exportada a 
nível global. 
 
O principal produto proveniente da 
cortiça são as rolhas, que representam 
cerca de 60% do total das receitas. Mas 
a cortiça tem muitas mais utilizações, 
como por exemplo: pavimentos, 
revestimentos, isoladores, indústria 
aeroespacial, indústria automóvel, 
entre outras. 
 
O projecto da WWF, Global Forest and 
Trade Network (GFTN) tem vindo a 
aumentar a sua representatividade 
junto do sector, sendo actualmente 
participado por empresas cujo volume 
de facturação representa mais de 30% 
do comércio mundial de cortiça. Estas 
empresas expressam através desta 

participação o seu compromisso com 
uma política de responsabilidade de 
compra de produtos florestais. 
 
O mercado já deu recentemente 
importantes sinais na sua preferência 
por produtos de cortiça certificada. 
Nomeadamente através do anúncio de 
importantes compromissos comerciais 
entre empresas do GFTN. 
 
De forma mais concreta, estes sinais 
espelham, por exemplo, o assumir 
objectivos, em importantes 
supermercados do Reino Unido, do uso 
de rolhas certificadas pelo sistema 
Forest Stewardship Council (FSC). 
 
A certificação florestal através do 
sistema FSC é o garante da 
sustentabilidade económica, social e 
ambiental das florestas e montados de 
sobreiro. Uma parte importante 
análise ao mercado da cortiça é o 
apontar caminhos para que possamos 
passar dos actuais apenas 2,4% de 
areal total da floresta de sobro 
certificada, para uma área mais 
expressiva e com maior impacto ao 
nível do estado de conservação da 
floresta e montado de sobreiro. 
 
 

Nota de Agradecimento: 

Um obrigado especial a Joaquim 
Lima da APCOR, Manel Pretel da 
AECORK, ao Secretariado da 
ASSIOMBALLAGI da FEDERLEGNO, a 
João Gomes Ferreira da CE LIÈGE e 
a todos aqueles que responderam 
aos inquéritos solicitados. 
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2. Destaques  
 

Tendências: 
  
 • Aumento da área florestal certificada como consequência da 

capacidade instalada por empresas das áreas da indústria e comércio 
comprometidas com políticas de compra responsáveis e com as 
Cadeias de Custódia certificadas pelo FSC. 

  
 • Acentuar da perda de competitividade da floresta de sobreiro do 

Norte de África como consequência da sua baixa produtividade e 
inexistência de áreas certificadas. 

 
 

Mercado de exportações: 
• França é o maior importador mundial de produtos de cortiça, em especial 

como resultado da sua grande indústria vinícola. 
 

• O compromisso assumido através do GFTN por importantes retalhistas líderes 
de mercado como a Walmart e a Sainsbury’s, com políticas de compras 
responsáveis, permite antever uma crescente procura por cortiça certificada. 
 

• Presentemente existem 10 retalhistas/consumidores finais de produtos de 
cortiça com a Cadeia de Custódia (CdC) certificada segundo o standard FSC. 

 
Indústria: 

• Portugal é o maior produtor e o 
maior importador de cortiça, 
sendo Espanha o principal pais de 
origem da cortiça importada. 

 
• Sector com uma estrutura 

empresarial desequilibrada, com 
um grupo económico a destacar-
se perante todos os restantes. 

 
• O GFTN Iberia tem a participação 

de 3 dos maiores grupos 
industriais do sector da cortiça, 
que representam mais de 30% do  
comércio mundial de cortiça, sob Figura 2.1 – Rolhas de Cortiça FSC 
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o compromisso de políticas responsáveis de compras. 
 

• No final de 2009, existiam 16 unidades industriais do sector da cortiça com as 
suas cadeias de custódia certificadas pelo FSC. 

 
Florestas: 

• Portugal, Espanha, Marrocos e Argélia têm 88% da área mundial de floresta de 
sobreiro e a Península Ibérica é o maior produtor de cortiça, representando 
82% da produção mundial. 

 
• Quando comparados com os países ibéricos, os países do norte de África têm 

baixas produtividades na floresta de sobreiro. 
 

• Os preços da cortiça têm vindo a decrescer desde 2003, ano em que atingiram 
um preço recorde de 44,80€/arroba. 

 
• Apenas 2,4% das florestas mundiais de sobreiro estão certificadas segundo o 

standard FSC, todos na Europa e nenhum no Norte de África.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 – Montado de sobreiro 
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3. Cortiça em Números / Países Produtores e Mercados de Cortiça 
 
3.1. Visão geral  

As florestas de sobreiro e os 
mercados de cortiça mutaram-se ao 
longo dos anos de diversas formas. As 
áreas florestais nos países produtores 
foram evoluindo derivado ao 
arroteamento de terras, arborizações 
e adensamentos, mas também e mais 
recentemente por abandono agrícola, 
fogos e sobre exploração.  

A indústria iniciou-se sobretudo 
nos Estados Unidos e mudou-se para a 
Península Ibérica, para próximo da 
matéria-prima; com esta mudança 
outras se seguiram: novos materiais 
começaram a competir com a cortiça; 
foram desenvolvidas novas aplicações, 
sobretudo ao nível dos materiais de 

construção, permitindo aproveitar integralmente a cortiça; apareceram novos países 
produtores vinícolas, principal cliente da indústria corticeira; e mais recentemente 
apareceu a certificação FSC para dar novo fôlego ao uso de cortiça, permitindo a gestão 
sustentável dos ecossistemas florestais de sobreiro.  

 
Nesta secção, faz-se uma breve análise às mudanças ocorridas no século XX e no início 

do presente século (XXI). 
Tabela 3.1 – Variação das Florestas de Sobro 

País Área (hax103) 
1893 

Área (hax103) 
1999 

Área (hax103) 
2006 

Portugal              325,00                713,00                736,70   

Espanha              275,00                725,00                506,00   

Argélia              440,00                440,00                414,00   

Marrocos              250,00                375,00                345,00   

França              200,00                  44,00                  92,00   

Tunísia              140,00                  99,00                  92,00   

Itália                95,00                144,00                  92,00   

Total           1.725,00             2.540,00             2.277,70   
 

As florestas de sobreiro têm sofrido diversas mudanças ao longo do último século. No 
início do século XX, o Noroeste Africano tinha a maioria da área florestal de sobreiro, 
quase 48% do total. Mas no final do século XX, graças ao aumento acentuado da área 
florestal na Península Ibéria, representava apenas 34% do total. Em sentido contrário, a 

Figura 3.1 – Extracção da cortiça 
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Península Ibérica, passou de aproximadamente 600 mil hectares para cerca de 1,25 
milhões de hectares. 

Igualmente, a estrutura do comércio global variou ao longo dos anos, muito embora os 
países exportadores/produtores continuem os mesmos. 

 
Tabela 3.2 – Variações Mundiais das Percentagens de Exportação e Importação 

 Exportações Importações 

 
1962-
1964 

1982-
1984 

2002-
2004 

1962-
1964 

1982-
1984 

2002-
2004 

Portugal 67,5% 72,3% 64,4% 0,1% 5,3% 11,6% 
Espanha 18,3% 16,3% 20,1% 0,0% 0,4% 10,1% 
França 1,6% 2,6% 4,0% 11,6% 23,4% 22,1% 
Alemanha 0,8% 2,9% 2,5% 20,6% 15,7% 9,9% 
Itália 4,6% 1,3% 3,8% 3,4% 9,2% 8,7% 
Reino Unido 3,1% 2,2% 0,3% 11% 6,4% 1,5% 
EUA 2,6% 1,5% 3,1% 10,8% 11,2% 15,1% 
Magrebe 1,5% 0,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Outros* 0,0% 0,0% 0,0% 42,4% 28,4% 21,0% 

*- Combina os totais de Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Finlândia, Japão, México, 
Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, Suécia e Suíça. 

 
A tabela 3.2 mostra pequenas variações nas exportações globais de cortiça, com 

Portugal e Espanha a destacarem-se de 
todos os outros, mantendo-se ambos com 
importância relativa constante, resultado 
do aumento da área florestal e da 
“Iberização” da indústria durante o século 
XX. 

 Ao nível das importações, observa-se 
um importante decréscimo de países como 
a Alemanha, Reino Unido e os Outros. Em 
sentido contrário, observa-se um aumento 
das importações na Península Ibérica, 
sobretudo pelo aumento da capacidade 
instalada e a necessidade de ter mais 
matéria-prima disponível, e da Itália, 
França e Estados Unidos, os principais 
países produtores de vinho, um sector que 
também tem vindo a crescer ao longo do 
século XX, sobretudo pela crescente 
globalização do seu consumo. 
 

3.2. Floresta 
Actualmente, a floresta de sobreiro localiza-se apenas na região do Mediterrâneo 

Ocidental, de Marrocos e Península Ibérica até a borda ocidental da península Italiana. A 

Figura 3.2 – Floresta de Sobreiro 
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área total hoje soma mais de 1,5 milhões de hectares na Europa e cerca de um milhão na 
África do Norte. 

3.2.1. Produção de Cortiça 
A produção de cortiça tem sofrido constantes mudanças ao longo dos anos. Portugal é 

o maior produtor mundial, dobrando a produção Espanhola com apenas mais 260.000 ha 
de área florestal. É importante notar que, Marrocos e Argélia têm grandes áreas mas 
produzem pequenas quantidades de cortiça, o que demonstra a baixa produtividade da 
sua produção. O resultado deste abandono da produção na floresta de sobreiro poderá 
gerar importantes perdas económicas com consequenciais sociais.   

 
Tabela 3.3 – Produção de cortiça por País no início do século XX e em 2007 

País Produção média anual 
(tons) Início do século XX 

Produção média anual 
(tons) 2007 

Portugal                110.000,00                   157.000,00    
Espanha                 30.000,00                    88.400,00    

Itália                   4.000,00                    17.000,00    
França                 13.000,00                      3.400,00    
Argélia                   4.850,00                    15.000,00    

Marrocos                             - *                     11.000,00    
Tunísia                             - *                       7.500,00    
Total                    159.850                    299.300    

*- Não há informação disponível porque a extracção comercial iniciou-se mais tarde. 
 

  

 

Figura 3.3 – Área de Montado vs. Produção de Cortiça por País em 2007 

Por análise de ambos os gráficos, é possível verificar que 37,4% da área total de 
sobreiro se distribui pelo Norte de África, mas que apenas gera 7,3% da produção mundial 
de cortiça. Pode-se inferir que as florestas de sobreiro do Norte de África têm uma 
produtividade muito baixa, 7 vezes inferior quando comparada com a Ibérica. 
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3.2.2. Preços da Cortiça 
As formas mais frequentes de comercialização de cortiça em bruto são: Extracção 

pelo proprietário posteriormente vendida em “pilha”; Extracção pelo comprador vendida 
“na árvore”. 

De acordo com dados do SICOP (Sistema de Informações de Cotações de Produtos 
Florestais na Produção da Autoridade Florestal Nacional Portuguesa), recolhidos com base 
em amostras de cortiça em bruto para o período de Julho de 2000 a Julho de 2001, as 
duas formas de comercialização de cortiça em bruto distribuíam-se da seguinte forma: 

• Vendida em "pilha"- 43% 

• Vendida "na árvore" - 57%. 

No gráfico seguinte é possível ter uma perspectiva histórica da evolução dos preços da 
cortiça “na árvore” e dos seus custos de extracção desde 1990 até 2008. 
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*- Estes valores incluem custos com a extracção da cortiça 
Figura 3.4 – Evolução dos preços da cortiça “na árvore” e dos custos de extracção, entre 1990 e 2008, 

em Portugal 

A curva do gráfico mostra a triplicação do preço da cortiça “na árvore”, evoluindo de 
valores próximos dos 15€/@ para 45€/@ entre 1995 e 2003, ano em que a cortiça atingiu o 
pico máximo no seu valor, atingindo os 44,8€/@. Neste período de 8 anos o preço da 
cortiça cresceu acima dos 30% ao ano. 

No entanto se alargarmos a análise ao período de 18 anos, de 1990 a 2008, 
verificamos que a subida média do preço da cortiça se atenua para uma taxa de 10% ao 
ano. 

No mesmo período, os preços da extracção também cresceram, ainda que duma forma 
mais regular mas a uma taxa superior ao do preço da cortiça, 25% ao ano. Em 1990 o 
preço da extracção era de 0,85€ e em 2008 de 4,00€, tendo mais que quadruplicado 

Em 2004 o preço da cortiça começou a decrescer, mantendo hoje essa mesma 
tendência. Para além da quebra nos preços, a produção sente uma dificuldade crescente 
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no escoamento dos lotes de cortiça de pior qualidade, que ao verem reduzidas as suas 
vendas, permite atenuar a quebra dos valores médios no preço da cortiça. 
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*- Este preço inclui os custos com extracção  

Figura 3.5 – Evolução dos Preços da Cortiça em várias formas entre 2000 e 2008 

Nos últimos anos, o preço no mercado da cortiça queimada, cortiça virgem e pedaços 
têm registado aumento de valor, derivado do crescimento da indústria associada ao 
aproveitamento dos granulados. 

Igualmente, tem-se registado uma convergência nos preços de venda da cortiça “na 
árvore” e em “pilha”, colocando em causa os benefícios económicos da extracção 
própria.  

Ainda que pequeno, curioso o aumento dos preços da cortiça virgem, boa para 
granulados e mais barata que as aparas de cortiça resultantes da produção de rolhas e 
discos naturais. 

É de salientar a inexistência de dados e de um índice de preços das cortiças 
certificadas, o que não permite a análise à valorização destas cortiças e a relação 
custo/benefício para a produção. 

 

3.3. Indústria e Mercados 
As relações entre as populações e os 

sobreiros evoluíram ao longo dos séculos 
em conjunto com as evoluções 
tecnológicas. O primeiro avanço foi das 
vantagens do uso de cortiça como vedante 
para garrafas de líquidos no século XVII. O 
segundo chegou com a invenção do 
processo de aglomeração da cortiça no final 
do século XIX, que acrescentou uma vasta 
gama de utilizações à cortiça Figura 3.6 – Rolhas de cortiça aglomerada 
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complementares às já existentes, sobretudo a nível das utilidades domésticas e dos 
isolamentos. Ambos os avanços aumentaram a procura da cortiça e estimularam o 
desenvolvimento tecnológico da indústria corticeira. 

Até ao final do século XIX, as indústrias corticeiras desenvolveram-se sobretudo nos 
países produtores de cortiça, como Portugal, Espanha e Itália; e em países onde se 
localizavam importantes mercados para a cortiça, nomeadamente Estados Unidos da 
América, Reino Unido e Alemanha. O constante crescimento da procura nestes mercados 
e a concentração da indústria na Península Ibérica, conduziu ao crescimento do comércio 
internacional de cortiça. 

O terceiro avanço tecnológico decorre do aparecimento de materiais sintéticos 
concorrentes com a cortiça em meados do século XX (pós 2ª Guerra Mundial). Ao contrário 
dos dois anteriores, este teve um impacto negativo no negócio da cortiça e na maioria das 
suas aplicações, forçando a indústria a concentrar-se sobretudo no mercado dos rolhas, e 
mesmo neste subsector a cortiça tem sofrido uma forte concorrência. 

Neste início de século, o sector confronta-se com aquilo que poderá vir a ser 
caracterizado como o quarto avanço e que passa pela necessidade da incorporação de 
políticas de sustentabilidade, com reflexos ao nível das práticas de gestão florestal e 
inovação tecnológica. Daqui resultará a capacidade do sector em responder à crescente 
procura de uma economia ávida por produtos que respondam às exigências do 
Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

Figura 3.7 – Principais pólos da indústria da cortiça 
 
 
 
 
 



 

Cortiça em Números 3.7 
 

3.3.1. Caracterização por país 
O objectivo desta subsecção é caracterizar a produção de cortiça em valor e peso, 

através de uma análise global aos principais países. Esta análise encontra-se datada entre 
1995 e 2008. 
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“Outros Países” – combinado entre os restantes países da União Europeia 

Figura 3.8 – Valor da cortiça em bruto vendida na Europa 
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“Outros Países” – combinado entre os restantes países da União Europeia 

Figura 3.9 – Peso da cortiça em bruto vendida na Europa 
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Analisando ambos os gráficos, Portugal destaca-se sobre todos os outros países, com 
valores máximos de valor de cortiça em bruto vendida em 2000 e 2007 perto dos 300 
milhões de euros. Numa análise mais detalhada, verifica-se uma crescimento muito 
acentuado em valor entre 1997 e 200, uma tendência similar à verificada em 3.2.2 – 
Preços de Cortiça, o que demonstra que, durante esse período, a demanda por cortiça foi 
muito elevada e que os seu valor de venda era igualmente elevado.  

Preocupante é a perda de valor das vendas de cortiça em todos os restantes países, 
mais acentuada que a perda de volume de produção, mas que irá ter reflexos ao nível da 
perda de importância deste sector na economia destes países, deixando Portugal cada vez 
mais isolado na defesa da cortiça no panorama Internacional. 

Espanha surge como a segundo país neste ranking, e apenas representa 25% do total 
de vendas. 
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Figura 3.10 – Valor da cortiça transformada vendida na Europa 
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“Outros Países” – combinado dos totais dos restantes países da União Europeia, com destaque para Reino Unido, 

Alemanha e Finlândia 

Figura 3.11 – Peso da cortiça transformada vendida na Europa  

 

Portugal surge igualmente como o maior transformador de cortiça, com mil milhões 
de euros em 2008, seguido de Espanha, Itália e França com valores de vendas próximos 
dos 200 mil milhões de Euros cada um. 

O mais importante e valioso produto de cortiça são as rolhas, p.e. em França, um dos 
maiores produtores mundiais de vinhos, as rolhas naturais representam 72% do valor total 
de cortiça comercializada, seguida por rolhas aglomeradas e rolhas de champanhe com 16 
e 11%, respectivamente. Em Itália, o maior produtor de mundial de vinho, verifica-se uma 
maior segmentação dos produtos de cortiça, muito embora todos os tipos de rolhas 
combinados representem 85% de todo o valor de cortiça comercializado. Em Portugal e 
Espanha, além das rolhas e outros produtos granulados, destacam-se também os resíduos 
(aparas) e granulados de cortiça e a cortiça em bruto, o que se justifica pela presença das 
principais indústrias de transformação de cortiça nestes dois países. 

 

3.3.2. Caracterização das empresas 
Na caracterização do sector industrial da cortiça, é fundamental a compreensão da 

organização do seu tecido económico, isto é das empresas que o constituem. Apresenta-
se uma descrição sumária das dez principais empresas do sector, com a informação sobre 
a sua localização geográfica, produtos disponíveis e volume de vendas em 2008.  
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Tabela 3.4 – Top 10 das companhias de transformação 

N.º Companhia País Productos Vendas 
(2008) M€ 

1 Corticeira Amorim SGPS, SA Portugal/ Espanha/ França/ 
Marrocos/ Argélia/ Tunísia 

Rolhas/Pavimentos/Isol
amentos/Compósitos 

468,3 

2 Abel da Costa Tavares, Lda.  Portugal Rolhas  81,7 

3 Groupe Oeneo França/Espanha  Rolhas  54,5* 

4 Piedade Investimentos SGPS, 
SA 

Portugal/ Espanha Rolhas  52,3* 

5 Cork Supply Portugal/EUA Rolhas  32* 

6 M.A. Silva - Cortiças, Lda. Portugal/França/EUA Rolhas  30,2 

7 Juvenal SGPS, SA Portugal Rolhas  26,6 

8 Vinocor - indústria de 
Cortiça, Lda. 

Portugal Rolhas  23,7 

9 Granorte - Revestimentos em 
Cortiça, Lda. 

Portugal/RU/Alemanha Pavimentos 
 

22 

10 Trefinos SL Espanha Rolhas N/A 

* - Volume de vendas relativo apenas a rolhas   
 

Alguns resultados são perfeitamente previsíveis após a análise por país, tal como a 
concentração das maiores empresas em Portugal e ligadas à produção de rolhas. 

No entanto o aspecto mais importante na organização deste sector, e que interessa 
destacar, é a desproporção entre a dimensão do maior grupo económico e os restantes 
grupos do sector, sendo esta de 1 para cinco entre os dois maiores grupos do sector e de 
apenas 1 para 3 entre o segundo e o nono maiores da lista acima apresentada. 

Esta estrutura económica pode ser considerada como uma fraqueza do sector, por 
gerar desequilíbrios derivados das diferenças de escala entre grupos, com reflexos ao 
nível da competitividade do sector. 

Seria de todo desejável que o sector alargasse a sua frente de liderança económica, 
alinhando por cima. Isto é através da emergência de algum(ns) grupo(s) desta lista para 
um escala económica mais próxima do líder do sector. Isto daria ao sector maior 
competitividade e capacidade negocial nos mercados mundiais. 

 

3.3.3. Importações 
Nesta subsecção, analisam-se as importações de cortiça pelos principais países 

transformadores de cortiça, primeiro numa análise geral, seguindo-se uma análise a 
Portugal, com as principais origens e tipologia de produtos. 
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Nesta análise geral a Portugal, Espanha, França e Itália, são considerados os valores 
de importação de cortiça em bruto e de cortiça transformada em termos de valor e peso. 
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Figura 3.12 – Importações de cortiça em bruto e transformada por país em valor 
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Figura 3.13 – Importações de cortiça em bruto e transformada por país em peso 

Da análise de ambas as figuras (3.12 e 3.13) é possível constatar que a França é o 
maior importador de cortiça. Mas se compararmos o valor total com o peso é possível 
constatar que a França importa, sobretudo, produtos com valor acrescentado, como por 
exemplo, rolhas. Por outro lado, Portugal é o maior importador de cortiça em peso, o que 
demonstra facilmente que é aqui onde se encontram as principais indústrias 
transformadoras de cortiça.  

Olhando às tendências nas importações, os valores totais têm-se mantido constantes 
nos últimos anos, muito embora o peso total das importações tenha vindo a decrescer. 
Por exemplo, em 2005, Portugal importou aproximadamente 67 mil toneladas em 2008, 
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mas em 2008 apenas 59 mil; Itália, em 2005, importou aproximadamente 63 mil toneladas 
e em 2008 apenas 25 mil toneladas. 

Visto se tratar de uma análise centrada em Portugal, em seguida apresenta-se um 
olhar mais detalhado sobre a estrutura das importações portuguesas para ajudar a 
compreender o papel central de Portugal. 

Tabela 3.5 – Principais origens das importações Portuguesas de cortiça  

 2007 2008 

 
Milhões 

€ 
Milhares 
de Tons % Milhões  

€ 
Milhares 
de Tons % 

Espanha    101,50       53,50    77%      93,10         48,20    72% 
Marrocos       5,40          4,50    4%        7,00          5,40    5% 
Tunísia       2,90          2,40    2%        3,60          2,80    3% 
Itália       2,20          0,40    2%        1,90          2,70    1% 
Outros Países*     19,80          2,70    15%      23,70           0,10    18% 

*- Combinado os totais de Argélia, França e Tunisia.  

Tabela 3.6 – Importações Portuguesas de cortiça por tipo de produto 

 

Produtos Cortiça 
Aglomerada 

Cortiça Natural 
em Bruto 

Cortiça natural 
Lascada ou 
Esquadriada 

Manufacturas 
de Cortiça 

Natural 

2007 
Milhões €                9,40                  78,30                 16,20                 19,60   

Milhares Tons                2,60                  53,70                 16,20                  2,60    
% 8% 63% 13% 16% 

2008 
Milhões €                6,20                  74,30                 17,30                 21,70   

Milhares Tons                1,90                  51,50                  4,40                   1,30    
% 5% 62% 14% 18% 

 

Olhando aos dados acima, a cortiça em bruto representa 63 e 62% das importações 
portuguesas em 2007 e 2008, respectivamente. O que consolida a ideia da enorme 
capacidade produtivas instalada em território nacional. 

Importante notar que as manufacturas de cortiça natural, onde se incluem as rolhas 
naturais, também representam uma importante fatia do total importado (16%); ainda que 
estes produtos representem sobretudo rolhas não acabadas que passam por Portugal para 
serem marcadas e posteriormente comercializadas. 

Da análise às origens da cortiça importada, Espanha é claramente o principal país de 
origem, em 2007 representava 77% de toda a cortiça importada. É, igualmente, 
importante constatar que Marrocos surge em 2ª lugar, ainda que em 2008 tivesse apenas 
um significado relativo de 5%, num total de 7 milhões de euros. 

 

3.3.4. Exportações 
Nesta sub-secção, apresenta-se uma análise às exportações de cortiça dos principais 

países produtores, primeiro numa análise geral, seguindo-se uma análise pormenorizada 
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sobre Portugal e o Norte de África. Nesta análise geral, analisam-se os 7 países produtores 
da zona Ocidental da Bacia do Mediterrâneo, considerando ambos a cortiça em bruto e 
transformada. A análise apresenta-se em termos de valor e de peso. 
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Figura 3.14 – Exportações de cortiça por país em valor 
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Figura 3.15 – Exportações de cortiça por país em peso 

Observando a figura 3.15, exportações 
em peso, e a figura 3.14, é possível 
constatar a relativa estabilidade no valor 
global das exportações nos dois principais 
países exportadores, Portugal e Espanha. As 
exportações Portuguesas decresceram entre 
2005 e 2008 apenas 20 milhões de euros, 
num total de 800 milhões de euros, e em 
Espanha, no mesmo período, cerca de 40 
milhões, para um total de 250 milhões de 
Euros. Figura 3.16 – Rolhas embaladas para 

exportação 
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Embora este ligeiro decréscimo do valor de exportações pareça uma tendência global, 
em Itália verifica-se um ligeiro aumento do valor exportado, ainda que seja uma pequena 
variação. Podemos ainda verificar a quebra nas exportações de cortiça no Norte de África 
se têm acentuado nos últimos anos, certamente pela corrente crise mundial que se tem 
vindo a instalar. 

Para ajudar a melhor compreender as variações das exportações Portuguesas, 
apresenta-se uma análise por destino e por tipo de produto exportado.  

Tabela 3.7 – Principais destinos das exportações Portuguesas. 

 2006 2007 2008 

 
Milhões € Milhares 

Tons % Milhões 
€ 

Milhares 
Tonnes % Milhões 

€ 
Milhares 

Tons % 

França   168,60         15,70   20%    175,90        15,00    21%    155,10        13,60   19% 

EUA   139,80         18,50   16%    134,20        18,90    16%    131,70        17,30   16% 

Espanha   118,00         36,30   14%    111,30        31,30    13%      95,60        27,90   12% 

Alemanha    95,60         24,10   11%      67,90       20,30    8%      61,80        18,10   8% 

Itália    74,40         13,30   9%      65,00       13,30    8%      60,40        10,10   7% 

Outros  252,10         56,80   30%    299,50        60,60    35%    319,10        71,80   39% 
*- Combinado os totais de Austrália, Chile, Argentina, África do Sul, Japão, Reino Unido, Suíça, Áustria, 
Canadá, China, Rússia.  

Tabela 3.8 – Exportações portuguesas de cortiça por tipo de produto 

 2005 2006 2007 2008 

Produto Milhões 
€ % Milhões 

€ % Milhões 
€ % Milhões 

€ % 

Em bruto     23,10  3%     15,80  2%     26,70  3%     24,00  3% 
Rolhas   597,30  71%   581,00  68%   590,90  69% 552,90  67% 
Mat. de Construção   156,60  19%   175,30  21%   176,60  21%   165,30  20% 
Outros     61,00  7%     76,40  9%     59,60  7%     81,40  10% 

*- Combinado os totais de manufacturas diversas, como granulados, produtos para o lar, decoração, rolos 
de cortiça. 

Analisando ambas as tabelas, é facilmente observável que as rolhas são o principal 
produto de cortiça exportado, um total de 67% do valor das exportações em 2008. Outra 
conclusão importante é a pequena variação em valor absoluto das exportações 
portuguesas, mostrando-se muito estáveis, mesmo verificando-se uma ligeira queda em 
2008.  

O mesmo se verifica no que concerne aos países de destino das exportações, muito 
embora se verifique um crescimento nos outros países, onde se englobam países com 
indústrias vinícolas em acentuado crescimento, nomeadamente África do Sul, Argentina, 
Chile e Austrália. Apesar de se verificar esta tendência crescente, França, Espanha, Itália 
e Estados Unidos, como principais produtores de vinho, continuam a ser os principais 
destinos das exportações portuguesas de produtos de cortiça.  
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4. A Rede de Comércio e Florestas da WWF (GFTN) 
O GFTN (Global Forest and Trade Network) é 

uma iniciativa da WWF para a promoção de boas 
práticas de gestão e para transformar o mercado 
global num instrumento para a conservação das 
florestas mundiais mais importantes e valiosas.  

Ao facilitar a criação de ligações comerciais 
entre empresas comprometidas com políticas de 
responsabilidade de compras de produtos 
florestais, o GFTN cria condições de mercado que 

fomenta a actividade florestal responsável, contribuindo para a conservação das florestas 
mundiais ao mesmo tempo que provê benefícios económicos e sociais para os negócios e 
pessoas que delas dependem.  

Hoje em dia, o GFTN tem 288 participantes distribuídos por 32 países. Representa 27 
milhões de ha de floresta, dos quais mais de 10 milhões são certificados sob a norma do 
FSC.  

 

4.1. O GFTN e a Cortiça 
O GFTN Iberia, abrangendo o centro geográfico da produção e da transformação de 

cortiça, iniciou a sua actividade em 2008 com 17 empresas, 5 Portuguesas e 12 
Espanholas. Hoje, o GFTN Iberia é composto por 20 empresas, 3 delas importantes 
transformadoras de cortiça, nomeadamente: Corticeira Amorim SGPS; Cork Supply 
Portugal, SA; Granorte – Revestimentos em Cortiça, Lda. 

Estas empresas estão comprometidas com políticas de responsabilidade de compra de 
cortiça, tendo as suas Cadeias de Custódia certificadas segundo o standard do FSC. 

O trabalho, no âmbito do GFTN, com o sector suberícola iniciou-se em 2008, com o 
interesse comum de aumentar as áreas florestais certificadas sob o standard FSC e 
aumentar a disponibilidade de produtos de cortiça certificada no mercado. Esta 
colaboração tem como objectivo o desenvolvimento de mercado responsável de produtos 
de cortiça, que contribua para o aumento de competitividade dos produtos de cortiça 
face aos produtos alternativos. Sinais recentes do mercado permitem ter perspectivas 
animadoras de este ser o caminho certo. 

 

 

 

Em 2009, as 3 empresas membros do GFTN Iberia adquiriram 
38.482 toneladas de cortiça, das quais 3.174 toneladas 

certificadas pelo standard FSC, representando 8% do total da 
cortiça comprada. O valor total das suas receitas ultrapassou os 

650 milhões de euros, o que representa mais de 30% do valor total 
de produtos de cortiça comercializada no mundo. 

Figura 4.1 – Logótipo GFTN 
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4.2. Actuais membros do GFTN Iberia da fileira da cortiça: 
1. CORTICEIRA AMORIM SGPS, SA  

É a maior grupo do mundo da fileira da cortiça e uma das mais internacionais 
empresas Portuguesas, com operações em vários países em todos os continentes. As 
unidades de negócio da CA são: 

• Matéria-prima: congrega a gestão da compra, 
armazenamento e preparação da única variável 
comum a todas as actividades do grupo; 

• Rolhas: onde pontifica a Amorim & Irmão, o 
maior produtor e provedor mundial de rolhas de 
cortiça, registando uma produção anual próxima 
dos 3 mil milhões de unidades por ano; desde 
rolhas naturais, até rolhas de champanhe, 
passando por diversas formas de rolhas técnicas; 

• Revestimentos: maior produtor e distribuidor mundial de pavimentos de 
cortiça apresenta no seu portfólio diversas soluções baseadas em cortiça e 
HDF; 

• Aglomerados compósitos: desenvolve várias soluções de cortiça para 
diferentes especialidades, tais como construção, indústria do calçado, 
indústria aeroespacial e automóvel, isolantes anti-vibracionais, assim como 
diversos produtos decorativos e várias aplicações industriais; 

• Isolamentos: maior produtor mundial de aglomerado de cortiça expandido (o 
isolamento mais amigo do ambiente do mundo). 

Mais informações: www.amorim.com 

 

2. Cork Supply Portugal, SA 

A Cork Supply foi fundada em 1981 por Jochen Michalski na 
renomada área vinícola do Norte da Califórnia. Nas 3 décadas 
seguintes, a companhia, sob a liderança pioneira do seu 
fundador, expandiu staff e operações à volta do mundo, 
oferecendo produtos, serviços e conhecimento em adegas 
espalhadas pelas principais áreas vinícolas do mundo. 

Os seus produtos baseados em cortiça são: 

• Rolhas de cortiça natural 

• Rolhas técnicas para espumosos e outros vinhos 

Mais informações: www.corksupply.com  

 

 

Figura 4.2 – Logótipo 
Corticeira Amorim  

Figura 4.3 – 
Logótipo Cork 

Supply 
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3. GRANORTE – Revestimentos em Cortiça, Lda. 

Dedicada à produção de granulados, aglomerados, 
pavimentos e revestimentos de cortiça. A sua principal 
matéria-prima resulta dos resíduos resultantes de rolhas de 
cortiça. A Granorte exporta 97% da sua produção para mais 
de 40 países em todo o mundo, graças sobretudo à elevada 
qualidade dos produtos disponíveis. Os principais produtos 
comercializados pela Granorte são: 

• Granulado de cortiça; 

• Rolos e folhas de cortiça aglomerada; 

• Azulejos de cortiça para o chão e paredes; 

• Pavimentos flutuantes de cortiça e HDF coberto com madeiras tropicais, 
cortiça, linóleo e aparas de couro. 

Mais informações: www.granorte.pt     

 
Dentro da rede global do GFTN existe um conjunto alargado de empresas que 

comercializam e/ou são consumidores de produtos de cortiça, desde rolhas até materiais 
de construção. Estas empresas representam o actual potencial crescimento de mercado 
para produtos de cortiça certificada. De salientar o facto de algumas das empresas desta 
lista serem líderes de mercado, e que mais do seguirem tendências, são construtoras de 
tendências de mercado. 

Tabela 4.1 – Membros do GFTN potenciais consumidores de produtos de cortiça certificada 

Empresa País Actividade 

Argos Ltd Reino Unido Retalhista produtos para o 
lar 

Bahr Baumarkt Alemanha Retalhista bricolage e 
decoração 

Barbara Engenharia e 
Construtora Ltda. 

Brasil Construção civil 

Blue Linx Estados Unidos da América Distribuição de materiais 
de construção 

Bunnings Austrália Retalhista bricolage e 
decoração 

B&Q Plc Reino Unido Retalhista bricolage e 
decoração 

China Flooring Holding 
Co., Ltd. (Nature ) 

China Produção de pavimentos 

Coop Suíça Distribuição alimentar, 
entre outros 

Co-operative Retail Ltd Reino Unido Distribuição alimentar, 
entre outros 

Figura 4.4 – Logótipo 
Granorte 
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Empresa (cont.) País (cont.) Actividade (cont.) 

EBM Incorporações SA Brasil Imobiliária 

Focus DIY Ltd Reino Unido Retalhista bricolage e 
decoração 

Handwerk Kollektiv Suíça Construção 

Holzpunkt Parkett AG Suíça Fabricante de Pavimentos 

Homebase Ltd Reino Unido Retalhista bricolage e 
decoração 

Hornbach Holding AG Alemanha Retalhista bricolage e 
decoração 

IKEA of Sweden AB Suécia, Portugal, Espanha, 
França, EUA, entre outros 

Retalhista de mobiliário e 
decoração 

J Sainsbury Plc Reino Unido Distribuição alimentar, 
entre outros 

Leroy Merlin Portugal, Espanha, França, 
entre outros 

Retalhista bricolage e 
decoração 

Marks and Spencer 
Groupe Plc 

Reino Unido Distribuição alimentar, 
entre outros 

Listor – Imp. e Dist. de 
Mat. De Construção Lda 

Portugal e Canadá Distribuição de materiais 
de construção 

Migros-Genossenschafts-
Bund 

Suíça Distribuição alimentar, 
entre outros 

Mio AB Suécia Retalhista de mobiliário e 
decoração 

OBI Alemanha Retalhista bricolage 

Pfister Suíça Retalhista mobiliário e 
decoração 

Schilla Bodenbelags AG Suíça Fabricante de Pavimentos 

Stern GmbH & Co. KG Alemanha Retalhista de mobiliário 
de decoração 

Toptip Suíça Retalhista mobiliário e 
decoração 

Travis Perins Plc Reino Unido Distribuição de materiais 
de construção 

The Body Shop UK/ROI Reino Unido Distribuição de produtos 
cosméticos 

Walmart Estados Unidos da América Distribuição alimentar, 
entre outros 

Williams-Sonoma, Inc. Estados Unidos da América Distribuição alimentar, 
entre outros 
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5. Tendências da certificação FSC no sector da cortiça 
Um importante passo para alcançar o já referido quarto 

grande avanço na indústria da cortiça, de incorporação de 
politicas de sustentabilidade, estará certamente relacionado 
com a certificação da gestão florestal associada à produção 
suberícola.  

O sistema de certificação Forest Stewardship Council (FSC) é 
um sistema de certificação florestal que pressupõe a 
participação de todos os agentes envolvidos na gestão florestal, 
garantindo uma gestão sustentável da floresta. 

O sistema de certificação Forest Stewardship Council tem vindo a ser implementado 
no sector da cortiça desde 2005, quer na gestão florestal quer na cadeia de custódia 
aplicada à indústria e distribuição. 

 

5.1.  Certificação da gestão florestal 
No entanto é grande o desafio que o sector enfrenta, uma vez que apenas 2,4% da 

área mundial de floresta de sobreiro se encontra certificada segundo os Standards de 
Gestão Florestal do FSC.  

Na tabela em baixo (Tabela 6.1), é possível comparar as áreas florestais totais com as 
áreas certificadas pelo FSC nos países produtores. 

Tabela 5.1 – Áreas de floresta de sobro totais e certificadas pelo FSC 

País Área (hectares 
x 1000) 

FSC (hectares x 
1000) 

FSC/Área 
Total 

Portugal              736,70           28,80    3,91% 
Espanha              506,00           25,82    5,10% 
Argélia              414,00                -      0,00% 

Marrocos              345,00                -      0,00% 
França                92,00                -      0,00% 
Tunísia                92,00                -      0,00% 
Itália                92,00             0,07    0,07% 
Total           2.277,70          54,68    2,40% 

 

Da análise da tabela 6.1, Portugal, 
principal produtor, é também o país com 
uma maior área certificada, ainda que a 
percentagem de área FSC seja superior 
em Espanha. Estes dados mostram ainda 
que não existe nenhuma área certificada 
no Norte de África, o que a médio prazo 
pode representar um sério risco para a 
sua já frágil competitividade económica. 

Figure 5.2 – Pranchas de cortiça FSC 

Figura 5.1 – Logótipo 
FSC 
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No entanto de igual modo nos deve preocupar o facto de apenas uma pequena 
percentagem das florestas de sobro Ibéricas (4,4%) se encontrarem certificadas. 

Na tabela seguinte encontram-se os nomes das empresas que gerem essas áreas e os 
países onde se localizam. 

Tabela 5.2 – Áreas FSC de Floresta de Sobro por País e Empresa 

País Empresa Área (ha)** Certificado 

Portugal 
Aliança Florestal (Portucel Soporcel 
Group) * 

      3.400,00    SA-FM/COC-001785 

 
APFCertifica Group Scheme       9.171,44    SA-FM/COC-001873 

 
Associação de Agricultores de Charneca 
(ACHAR) 

      4.535,00    SA-FM/COC-002301 

 
Associação dos Produtores Florestais da 
Região de Ponte de Sôr (AFLOSOR) 

      5.562,00    SA-FM/COC-002299 

  
FRUTICOR- Sociedade Agricola de 
Frutas e Cortiças, S. A. 

      2.760,22    SW-FM/COC-001515 

  
Silvicaima Sociedade Silvícola Caima 
S.A. * 

      3.370,00    SA-FM/COC-001512 

  
TOTAL     28.798,66     

  
Consejería de Medio Ambiente-Junta de 
Andalucía 

    23.478,00    SW-FM/COC-001547 

 
INECASA       1.265,39    SA-FM/COC-1478 

 
Oret Subericultura S.L.       1.075,00    SW-FM/COC-002603 

  
TOTAL     25.818,39     

Itália 
AGRIS SARDEGNA           66,00    SA-FM/COC-001436 

  
TOTAL           66,00      

TOTAL     54.683,05   
 

* - Estes valores foram estimados a partir de áreas superiores. Estas companhias dedicam-se maioritariamente á  
    produção de eucalipto. 
**- Dados de Março de 2010 

A Figura 6.3 mostra a variação nas Áreas FSC de Floresta de Sobro desde o início deste 
processo em 2005 em Itália pela “Agris Sardegna”.  
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Figura 5.3 – Variação das Áreas FSC de Floresta de Sobro  
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A Figura 5.3 mostra a evolução da área certificada desde 2005, tendo no seu inicio 
tido um bom impulso sobretudo pela certificação de uma grande área da “Consejería de 
Medio Ambiente da Junta de Andalucía”, que no entanto não teve seguimento, sendo 
residuais as áreas certificadas em Espanha desde então. 

A Tabela 5.3 mostra a relação existente entre as áreas totais florestais (geral e de 
sobreiro) e as áreas FSC (geral e de sobreiro) em Portugal e Espanha. 

Tabela 5.3 – Áreas Totais e Áreas FSC em Portugal e Espanha  

  

Área Florestal 
Total (ha) 

Área Total FSC 
(ha)* % Área Total de 

Sobro (ha) 
Área Total FSC 
de Sobro (ha)* % 

Portugal 3.240.000,00 208.438,00 6,43% 736.700,00 28.798,66 3,91% 

Espanha 16.732.247,00 114.910,01 0,78% 506.000,00 25.818,39 5,10% 
*- Dados de Março de 2010 
 

Da análise da Tabela 5.3 é fácil compreender que o standard FSC tem menor 
expressão em Espanha que em Portugal. Embora em Espanha o FSC pareça estar melhor 
implantado na floresta de sobreiro, com 5,1% de área certificada, na área florestal total 
apresenta uma área certificada inferior a 1%. Em sentido contrário, Portugal tem uma 
área florestal certificada total de 6,4%, enquanto a área de sobreiro certificada é apenas 
de 3,9%. 

O facto de 82% da produção total de cortiça ter origem na Península Ibérica, deve 
constituir-se como prioridade para o sector. Em especial para a indústria de 
transformação de cortiça, que concorre directamente no mercado com os produtos 
alternativos. Neste campo, a certificação da gestão florestal sustentável é um argumento 
da maior valia na defesa de mercado, num contexto económico de grande 
competitividade mas onde os critérios de sustentabilidade associados ao ciclo de vida de 
um produto podem ditar a sua diferenciação comercial. E neste aspecto a cortiça possui 
argumentos que lhe permitem encarar o seu futuro comercial com optimismo. 

 

 

 

 

A WWF tem como objectivo o aumento da área certificada pelo 
FSC. 

Para esse efeito vai iniciar o apoio aos produtores florestais de 
sobreiro via a Rede de Comércio e Florestas (GFTN). 

Este instrumento disponibiliza apoio técnico à certificação bem 
como facilita o acesso a informação de mercado. 
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5.2.  Certificação da Cadeia de Custódia FSC 
A indústria de transformação de cortiça, tem levado a cabo grandes esforços para se 

preparar para poder disponibilizar ao mercado produtos certificados FSC. 

Em Fevereiro de 2010 existiam 16 empresas no mundo com a Cadeia de Custódia 
(CdC) certificada FSC para produção e distribuição de produtos de cortiça. Em baixo, 
encontra-se a lista de empresas com CdC FSC. Uma análise à lista permite ver a 
distribuição por grupos económicos e por países.  

Tabela 5.4 – Indústrias de cortiça com CdC certificado pelo por País 

País Empresa Certificado* Produto 

Portugal Amorim & Irmãos SA - unidade Industrial PTK SW-COC-002008 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Amorim & Irmãos SA - Multisítio SW-COC-001527 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Amorim & Irmãos SA - Unidade Industrial Equipar SW-COC-004489 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Amorim Cork Composites 
 

SA-COC-002225 Compósitos 

  Amorim Revestimentos SA SA-COC-001983 Pavimentos e 
Revestimentos 

  Cork Supply Group Portugal SA-COC-001830 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Granorte Revestimentos de Cortiça, Lda SA-COC-002408 Pavimentos e 
Revestimentos 

  M. A. Silva Cortiças, Lda. SA-COC-002297 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Piedade SA SA-COC-001825 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Sá & Sobrinho SA 
 

SA-COC-001824 Pranchas 

Espanha Amorim Florestal España SL 
 

SW-COC-003180 Pranchas 

  Espadán Corks SL SW-COC-003012 Pranchas e Rolhas 
Naturais 

França Amorim France SAS SW-COC-003792 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  Portocork France, SAS SW-COC003653 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

  SN Bouchons Trescases BV-COC-010268 Rolhas Naturais e 
Técnicas 

Suíça Naturo Kork AG IMO-COC-026618 - 
*- Dados de Março de 2010 
 

A Tabela 5.4 evidencia a forma como as empresas têm respondido à crescente procura 
de produtos FSC pelo mercado. Portugal, como maior produtor, tem um maior número de 
empresas certificadas correspondendo à sua posição dominante nos mercados de cortiça. 
Igualmente, é importante notar que a maioria das empresas certificadas pelo FSC produz 
rolhas, tanto naturais como técnicas. 
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Figura 5.4 – Variação de CdC de Indústrias Certificadas pelo FSC 

Comparando ambos, Gestão Florestal e Cadeias de Custódia FSC, é possível ver que a 
procura por cortiça FSC supera significativamente a oferta. E apesar de não existirem 
dados que permitam quantificar esta ilação, ela constituí naturalmente como uma 
oportunidade para os produtores florestais, de valorização das suas explorações e 
aumento de capacidade negocial na comercialização dos seus produtos. 

O mercado tem mostrado que a cortiça certificada tem comercialização assegurada e 
preferencial, enquanto se vêem acentuando as dificuldades de escoamento nas restantes 
cortiças. Esta é a tendência no mercado da cortiça. 

É de voltar a referir os 3 grupos industriais membros do GFTN comprometidos com 
políticas de compras responsáveis, que já compram cortiça FSC e que pretendem vir a 
aumentar substancialmente a percentagem de cortiça FSC adquirida. Estas empresas 
representam mais de 30% de toda a cortiça e produtos de cortiça comercializados no 
mundo. 

Finalmente, interessa ainda analisar o mercado da distribuição e consumo de produtos 
de cortiça, relativamente à evolução da certificação CdC FSC, incluindo grossistas, 
retalhistas e consumidores finais. 
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Table 5.5 – Grossistas e Consumidores Finais com CdC certificado pelo FSC por país 

País Empresa* Certificado Actividade 

EUA Amorim Cork America SW-COC-003128 Grossista 

  Cork Supply USA Inc SW-COC-003916 Grossista 

  John M. Wooley Lumber Co. Inc. SCS-COC-002322 - 

  Miller Venners, Inc. SCS-COC-002943 - 

  Nature's Best Hardwoods Distributors, Inc. SGS-COC-005548 - 

  Portage Wood products, LLC SCS-COC-000904 - 

  Willamette Valley Vineyards SW-COC-002353 Adega 

Espanha  Dagón Bodegas SW-COC-003012 Adega 

Suécia Stora Enso Timber Ala Sawmill SCS-COC-000068 Grossista 

Reino Unido Sinclair Animal & Household Care, Ltd TT-COC-002771 - 
*- Dados de Março de 2010 
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Figure 5.5 – Variação das CdC FSC de Grossistas e Consumidores Finais para produtos de cortiça 

Observa-se um movimento interessante ao nível da taxa de crescimento da 
certificação CdC. Os E.U.A., um dos maiores consumidores de produtos de cortiça, estão 
na linha da frente na certificação das suas CdC. Nos grossistas, retalhistas e consumidores 
finais verifica-se um interesse crescente no FSC tendo, no entanto, ainda pouca expressão 
ao nível das adegas, principais clientes do sector. 

Se relacionarmos as empresas CdC com as participantes na rede global do GFTN, 
verificamos que o actual potencial crescimento de mercado para produtos de cortiça 
certificada é extremamente interessante, perspectivando boas oportunidades comerciais 
no futuro imediato. 

 

A oportunidade está criada. Há que aproveitá-la. 



 

Bibliografia 6.1 
 

6. Bibliografia 
 

6.1. Livros e Relatórios 
Aronson, James; Pereira, João S.; Pausas, Juli G. 2009. Cork Oak Woodlands on the edge. 
Society for Ecological Restoration Internacional. Washington D.C. 

Lameira, Sandra. 2005. A Indústria da Cortiça em Portugal. Instituto para a Qualidade na 
Formação, I.P., Lisboa 

Lima, Joaquim. 2009. APCOR – Anuário 2009. Associação Portuguesa de Cortiça. Santa 
Maria de Lamas 

Mendes, Américo. 2002. A Economia do Sector da Cortiça em Portugal. Universidade 
Católica Portuguesa. Porto 

 

6.2. Workshops  
April 2010. Workshop “Conservation, Sustainable Management and Restoration of Cork 
Oak Forests in North Africa”. Silva Mediterranea. Tunisia 

 

6.3. Websites 
AECORK – Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (www.aecork.com) 

APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça (www.apcor.pt) 

ASSOIMBALLAGGI – Federlegno Arredo (www.federlegno.it) 

CE LIÈGE – Confédération Européenne du Liège (www.celiege.com) 

COMTRADE – United Nations Statistics Division Commodity Trade (comtrade.un.org/db) 

EUROSTAT – Statistical Office of the European Communities     
   (epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/) 

FFSL – Fédération Française des Syndicats du Liège (www.federation-liege.fr) 

FSC – Forest Stewardship Council (www.fsc.org) 

INE – Instituto Nacional de Estatística (www.ine.pt) 

INE – Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) 

IPROCOR – Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (www.iprocor.org) 

UNAC – União da Floresta Mediterrânica (www.unac.pt) 

UNDATA – United Nations Database (data.un.org) 

 

 




