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A Associação Portuguesa da Cortiça (Apcor), em parceria
com a Universidade de Aveiro, organizaram na sexta-feira,
dia 24 de Outubro, as “Primeiras Jornadas Científicas da
Cortiça e suas Aplicações”.

O encontro científico teve lugar na Fundação Cupertino
Miranda (Porto) e contou com a participação de cerca de 50
pessoas, oriundas de universidades, centros de investigação
e empresas da indústria da cortiça, não só de Portugal, mas
também de Espanha.

Com cerca de 17 apresentações orais, duas das quais de
reconhecidos cientistas na área da cortiça (Professores He-
lena Pereira e Armando Silvestre), o encontro serviu para
estimular a troca de experiências e alimentar potenciais si-
nergias entre indústria e a academia na busca de novas apli-
cações e utilizações para o material nacional de eleição.

Pretende-se que a iniciativa se repita em 2015, de forma a
garantir uma continuidade dos desenvolvimentos e contac-
tos que se estabeleceram durante o encontro.

Nesta primeira edição das jornadas, onde foi possível
congregar, pela primeira vez, a indústria e a academia, a
sessão foi marcada por um conjunto de apresentações de
novas aplicações para a cortiça, passando por áreas temáti-
cas como a engenharia e englobando temas muito actuais,
como sejam o desenvolvimento sustentável, a biotecnologia
e uso de fluídos de alto desempenho.

“Espera-se que seja apenas o início de uma série de novas
colaborações entre a indústria e academia e consequente-
mente surgimento de novos produtos baseados em cortiça”,
referiu Ricardo Sousa, da Universidade de Aveiro, e um dos
membros da comissão organizadora do evento.

Helena Pereira, professora catedrática do Instituto Superior
de Agronomia (ISA), e investigadora de temáticas relacionadas
com o Sobreiro e a Cortiça, realçou neste evento as principais
características da cortiça e do seu sistema de produção.

“As diversas propriedades químicas da cortiça, conferem-
-lhe múltiplos usos, muitos deles já consagrados na actividade
regular da indústria da cortiça. O potencial de inovação em no-
vas aplicações de e com cortiça permitem antever um futuro de
grande valor para esta matéria-prima”, referiu Helena Pereira.

De realçar que esta iniciativa está incluída numa actividade de
maior dimensão a que se deu o nome de “Roadshow Universida-
de/Indústria da Cortiça”, definida no plano de actividades de
2014 da Apcor. Esta ideia visa potenciar o contacto e o conheci-
mento dos investigadores de diferentes universidades portugue-
sas e a indústria da cortiça, de modo a fomentar o conhecimento
de projectos diversos que poderão ser do interesse para o sector
rolheiro, mas também dos materiais de construção e decoração.

O roadshow prevê quatro grandes iniciativas que se comple-
mentam, a saber: visita às universidades portuguesas que mais
se tenham evidenciado no estudo da cortiça e suas propriedades
de utilização; visitas de professores e investigadores das univer-
sidades visitadas à indústria da cortiça; conferência conjunta
universidades e indústria da cortiça, da qual esta iniciativa é
exemplo; e, por último, associado ao sítio da Apcor, acessível em
www.apcor.pt, pretende-se a criação de uma plataforma onde
seja possível fazer um repositório de informação de estudos /
projectos realizados, e de interesse para o sector da cortiça.■

info@apcor.pt

Coluna do sector corticeiro

Jornadas Científicas
apresentam novas
aplicações para a cortiça
O encontro serviu para estimular a troca de experiências
e potenciar sinergias entre indústria e a academia na busca
de novas aplicações para o material nacional de eleição.


