
Centro de Competências
do Sobreiro e da Cortiça
está em criação
0 centro destina-se à promoção da fileira nacional da cortiça
através da investigação e inovação.

O Sobreiro e a Cortiça vão passar a ter um centro de compe-
tências para promover o desenvolvimento da fileira da cor-

tiça portuguesa pela via do reforço da investigação, da pro-
moção da inovação e da transferência e divulgação do co-
nhecimento. Denominado Centro de Competências do So-

breiro e da Cortiça (CCSC) este organismo vai resultar de um
acordo de cooperação entre os responsáveis políticos, as en-
tidades institucionais da administração, os agentes da fileira

da cortiça e as entidades de investigação do sistema científi-

co e tecnológico. O respectivo acordo foi assinado na sema-

na passada, pelos responsáveis das várias entidades aderen-

tes, nomeadamente pela ministra da Agricultura e do Mar,

Assunção Cristas.
O CCSC tem como objectivos: ser um fórum de con-

gregação e partilha das competências existentes entre
várias entidades, de forma a permitir dar respostas mais

prontas, completas e eficazes aos diversos desafios que se

colocam à exploração do sobreiro e da cortiça; contribuir
activamente para a definição de uma agenda de investi-

gação suberícola nacional aplicada; promover a competi-
tividade da fileira da cortiça pela via da produtividade e

sustentabilidade da cultura suberícola, assim como sal-

vaguardar das florestas de sobreiro, com realce para a sua

vertente de uso múltiplo.

É, ainda, objectivo do centro potenciar a divulgação do

conhecimento científico em estreita ligação com os agen-
tes da fileira, nomeadamente no espaço de aplicação sube-

rícola; criar condições no terreno para o desenvolvimento
da actividade experimental que se considere necessária à

melhoria da produtividade e do estado sanitário dos so-
breiros em Portugal; e constituir -se como veículo de

transferência de conhecimento e adopção das melhores

práticas disponíveis.
Deste centro fazem parte as seguintes entidades: Asso-

ciação para a Competitividade da Industria da Fileira Flores-
tal (AIFF); Associação Interprofissional da Fileira da Cortiça
(Filcork); Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor); Câma-

ra Municipal de Coruche (CMC) ; Centro Tecnológico da Cor-

tiça (Ctcor); Companhia das Lezírias, S.A. (CL);- Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Instituto
Nacional de Investigação Agrícola e Veterinária (INIAV);
Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa

(ISA); União da Floresta Mediterrânica (UNAC); Universi-
dade de Évora (UE); e Universidade de Trás os Montes e Alto

Douro (UTAD).
O acordo de cooperação do CCSC foi assinado em Co-

ruche, por altura da realização do I a Gongresso da Fileira

do Sobreiro e da Cortiça subordinado ao tema "Visão de

Futuro para a Fileira da Cortiça" e que contou com um dia

cheio de apresentações sobre as temáticas da produção e

da indústria.
Para o presidente da Apcor, e que assume o mesmo car-

go na Filcork, "numa altura em que a cortiça tem o seu

maior momento de notoriedade internacional, este deba-

te serviu para apontar caminhos e novos desafios para a

nossa fileira, fortalecendo a cooperação entre todos os es-

tádios, parceiros institucionais e também o próprio go-
verno".»

info@>apcor.pt


