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PRESS RELEASE 
 

CENTRO DE COMPETÊNCIAS DO SOBREIRO E DA CORTIÇA CONSTITUÍDO 

 
 

Ministério da Agricultura e do Mar, Fileira da Cortiça e Investigação unidos para 

promover o desenvolvimento da fileira da cortiça portuguesa 

 
 
Lisboa, 31 de Julho de 2014 - Foi subscrito, no dia 29 de Julho de 2014, o protocolo que 

formaliza a constituição do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça. 

O Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça (CCSC), que se localizará no Observatório 

do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, é um fórum de partilha e articulação de conhecimentos, 

capacidades e competências, que congrega os agentes económicos envolvidos na fileira da 

cortiça, produtores e industriais, com os agentes das áreas da investigação, da divulgação e da 

transferência de conhecimento potenciando a cooperação e o reforço da qualidade da 

produção de matéria-prima e dos processos industriais. 

O CCSC pretende ter uma ação determinante na fileira promovendo mais investigação 

aplicada, inovação e boas práticas suberícolas e garantindo a transferência e divulgação do 

conhecimento. 

O CCSC tem como membros fundadores o Ministério da Agricultura e do Mar, a Câmara 

Municipal de Coruche, a Universidade de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, o Instituto Superior de Agronomia, a AIFF - Associação para a Competitividade das 

Indústrias da Fileira Florestal, a FILCORK - Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça, a 

APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça, o Centro Tecnológico da Cortiça, a UNAC – União 

da Floresta Mediterrânica, a Companhia das Lezírias, o Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas I. P. e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.. 

Portugal renova, assim, uma aposta de qualidade no futuro de uma fileira da qual é líder 

incontestado, convocando o que de melhor existe a nível mundial em termos de 

conhecimento, tecnologia e experiência. 
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Notas ao editor: 

 

Foto em anexo dos representantes das entidades envolvidas. 

 

A Filcork - Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça - é a primeira associação 
interprofissional do sector florestal em Portugal reconhecida oficialmente através do Despacho 
n.º 24543/2008, Diário da República, 2.ª série N.º 190 - 1 de Outubro de 2008, Alvará de 
Reconhecimento de 22 de Outubro de 2008. 

A Filcork é constituída pelas seguintes associações: 

• Estádio da Produção: 

- ACHAR-Associação de Agricultores da Charneca (Chamusca); 

- AFLOBEI-Associação de Produtores Florestais da Beira Interior; 

- AFLOSOR-Associação de Produtores Florestais da Região de Ponte de Sôr; 

- ANSUB-Associação de Produtores Florestais do Vale do Sado; 

- APFC-Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche; 

- SUBERÉVORA-Associação de Produtores Florestais da Região de Évora; 

• Estádio da Transformação: 

- APCOR-Associação Portuguesa da Cortiça. 

O seu modelo de participação assegura a presença igualitária entre os estádios da produção e 
da transformação, sendo uma organização dedicada aos problemas do conjunto da fileira, 
constituindo um interlocutor institucional credível e eficaz na defesa dos interesses da cortiça. 

 

Para mais informações contacte: 

Joaquim Lima 

FILCORK – Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça 

T: 227 474 040 /918 101 882 

jlima@apcor.pt 


