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5InTRODUÇÃO

No presente estudo procura-se documentar essas várias dimensões em 
que se consubstancia a atividade setorial, a começar na componente 
associada à ocupação do solo para a produção de cortiça. O comércio 
internacional suportado na cortiça e nas suas obras é escalpelizado 
permitindo compreender como se chega, por país e produto, ao valor 
supracitado. As empresas, enquanto protagonistas centrais de todo 
este processo, ocupam a parte central do trabalho. A heterogeneidade 
já referida manifesta-se não apenas na dimensão mas, igualmente, 
na respectiva situação económico-financeira ou na capacidade de 
inovação. Neste contexto, o desafio que se coloca, então, à Associação 
Portuguesa da Cortiça (APCOR) é o de tentar dotar o sector de uma 
prospetiva partilhada e mobilizadora. Neste estudo, enunciam-se al-
guns dos desafios específicos em que se desdobra aquela ambição, e 
sublinha-se que a única forma de a tornar viável será pelo aumento do 
valor criado na atividade produtiva. Para tal, o protagonismo central 
terá de ser assumido pelas empresas mas a APCOR tem um importante 
papel a desempenhar, enquanto centro de racionalidade, agregação 
e representação dos interesses setoriais. 

Para muitos a cortiça é uma espécie de entidade mítica, quase sinóni-
mo de Portugal. De há muitos anos que, sobre essa matéria-prima, se 
alicerçou uma indústria que foi evoluindo e alargando o seu âmbito. 
Hoje, para além da utilização clássica no fabrico de vedantes, existem 
outras aplicações que vão desde a indústria da construção até ao 
mundo da decoração ou da moda. Fortemente orientado para os 
mercados internacionais, as empresas portuguesas da indústria da 
cortiça exportaram, em 2013, cerca de 833 milhões de euros destes 
produtos tendo importado cerca de 133 milhões, obtendo portanto 
um superavit de 700 milhões de euros. A taxa de cobertura das impor-
tações pelas exportações foi de 624%, um valor ímpar na economia 
portuguesa. Acrescentemos-lhe o facto de se tratar de uma actividade 
com fortíssimo valor acrescentado nacional e teremos, sumariamente, 
explicadas as razões para não nos quedarmos pelo mito: nos dias de 
hoje, o setor da cortiça tem um papel e um potencial no desenvolvimen-
to económico português que não pode ser ignorado. E, no entanto, os 
desafios e problemas que enfrenta são múltiplos e variados, a começar 
na área cultivada e na quantidade e qualidade da matéria-prima e a 
acabar na heterogeneidade da estrutura empresarial que inviabiliza 
qualquer pretensão de definir uma estratégia única e homogénea 
para todas as empresas.

InTRODUÇÃO

IntroduçãoIntrodução
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(...) procurar-se-á equacionar os 
principais desafios que a evolução 
previsível poderá colocar ao sector, 
em geral, e ao diferente tipo de 
especialização empresarial, em 
particular.

1
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Economia portuguesa
Num setor que destina o grosso da sua produção para o mercado 
mundial, parece que o que se passa internamente pouca diferença fará. 
Não é exatamente assim, não tanto no que toca à procura (embora não 
seja despicienda), mas por todas as outras razões relacionadas com as 
condições de operação das empresas. 
A expectável retoma progressiva do consumo, à medida que as con-
dições económicas de base parecem apontar para perspetivas mais 
positivas, não deixará de abarcar segmentos que, direta ou indireta-

EnqUADRAmEnTO 
mACROECOnómICO

mente, se repercutem no sector da cortiça. Será o caso do consumo de 
vinho e de outras utilizações da cortiça para o consumidor final. Pelo 
contrário, as perspetivas para o sector do imobiliário continuam a não 
ser entusiasmantes, não sendo de esperar uma retoma significativa da 
procura de cortiça destinada a aplicações na construção. Pelo menos 
das aplicações habituais o que, em si, constitui, desde logo, um desafio 
à capacidade de inovação do sector.
Como mais à frente se verá, embora o sector da cortiça não pareça ser 
dos mais afetados, a condição financeira de muitas empresas do sector 
é precária. A aparente maior disponibilidade de fontes de financiamento 
poderá permitir, àquelas empresas que sejam capazes de evidenciar 
viabilidade económica, uma saída que não o encerramento. Estará aí 
em causa não apenas o projeto mas, muito provavelmente, também 
a sua “governance” e gestão, em particular. 
A maior disponibilidade de fundos e a melhoria das condições de 
financiamento, cria as condições para que as empresas mais ambiciosas 
e otimistas possam financiar projetos de investimento que, eventual-
mente, tenham vindo a adiar. A seletividade acrescida e o maior rigor 
na avaliação do risco que se pressente a banca vai prosseguir, exigem 
uma melhor fundamentação dos projetos que contribuirá para depu-
rar, ainda mais, o tecido empresarial. Nas condições de financiamento 
e concorrência que se adivinham as empresas bem geridas e com 
melhores projetos terão uma probabilidade de sobrevivência e cres-
cimento diferenciada. O novo quadro de fundos estruturais apresenta 
oportunidades, tanto para a própria Associação como para as empre-
sas em que, mais uma vez, os critérios que se anunciam premeiam a 
diferenciação e inovação. No caso das empresas, a evolução para os 
subsídios reembolsáveis, associados a prémios pelo cumprimento e 
superação dos objetivos, impõe que os projetos sejam escrupulosa-
mente desenhados de modo a que se evitem surpresas desagradáveis. 
À APCOR compete sensibilizar os seus associados para esta evolução da 
envolvente e para as implicações que a mesma terá sobre a estrutura 
societária, de gestão e de funcionamento das empresas. As condições 
macroeconómicas continuarão a ser relevantes mas o jogo decidir-se-á, 
cada vez mais, no plano microeconómico.

Ao nível macroeconómico, num 
horizonte de curto e médio prazo 
subsistem mais interrogações 
que certezas. num documento de 
maior fôlego, poderia fazer sentido 
construir cenários e tentar avaliar 
as oportunidades e ameaças, para 
o sector, decorrentes de cada um 
deles. Em alternativa, como aqui 
se faz, procurar-se-á equacionar os 
principais desafios que a evolução 
previsível poderá colocar ao sector, 
em geral, e ao diferente tipo de 
especialização empresarial, em 
particular.

Enquadramento macroeconómico
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Economia mundial
No atual contexto, será porventura desasado propor uma análise que 
se foque em exclusivo na dimensão económica do que se passa inter-
nacionalmente. Os mercados nunca existiram fora de uma realidade 
complexa e multidimensional e hoje, talvez mais do que nunca, muito 
do que se possa vir a passar no domínio económico está dependen-
te dessas outras dimensões (políticas, legais, ambientais, sociais ou 
tecnológicas). Se houvesse necessidade de provas, o “Outlook on the 
Global Agenda 2015” do World Economic Forum providenciava-as. As 
10 principais tendências/preocupações que identificam, e a ordem 
não é aqui arbitrária, são o aprofundamento das desigualdades de 
rendimento, seguido do aumento do desemprego, da falta de liderança, 
da intensificação da concorrência geoestratégica, do enfraquecimento 
da democracia representativa, do aumento da poluição nos países em 
desenvolvimento, do aumento da ocorrência de fenómenos meteo-
rológicos extremos, da intensificação do nacionalismo, do aumento 
do “stress” (carência) hídrico e, por fim, da importância crescente da 
saúde (inovação; epidemias) na economia. Ou seja, ao contrário do 
que por vezes parece querer fazer-se crer, a economia não é uma coisa 
asséptica, fora do mundo. Está imersa, faz parte, de um todo em que 
várias dimensões interagem entre si e condicionam a resultante. Quem 
apenas saiba de economia, nem de economia sabe.
Por estas razões, se já é um exercício cheio de dificuldades antecipar 
como será 2015, antecipar como serão os próximos 5 ou 6 anos, que 
nos leva ao célebre 2020, é quase pura especulação. E isto não é mera 
figura de estilo. Entidades como o FMI reviram, entre o Outono de 
2014 e Janeiro de 2015, as suas previsões de maneira significativa. Há 
fatores que, ponderados os prós e contras, funcionam favoravelmente 
ao crescimento, em particular para uma economia como a portuguesa. É 
o caso da descida do preço do petróleo, do euro ou do iene e das taxas 
de juro embora, no caso do petróleo, o seu impacto em economias 
como Angola deva ser acompanhado com precaução e preocupação 
por quem tem naquele país um mercado importante. Àqueles impactos, 
globalmente positivos, contrapõem-se a persistência dos efeitos da 
crise, nomeadamente a nível europeu, e os seus impactos negativos 
sobre as perspetivas de investimento. A falta de saídas visíveis para crises 
como a russo-ucraniana aprofundam esses sentimentos negativos. A 
intensificação de ações terroristas cria instabilidade e incerteza.
Em média, tanto em 2015 como em 2016, as economias mais de-
senvolvidas crescerão, nas contas do FMI, cerca de 2,4 por cento não 
obstante, como atrás se referiu, as revisões serem frequentes. Como 
habitualmente, os valores médios escondem evoluções distintas que 
se traduzem, por exemplo, numa maior divergência entre os EUA e a 
generalidade das outras economias avançadas, nomeadamente as 
europeias. Há indícios fortes de que, para a um grande número de 
países europeus, a situação de estagnação e deflação, que atualmente 
prevalece, se manterá. Se assim não fosse, como entender que vários 
países, com a Alemanha à cabeça, estivessem a conseguir colocar as 
suas obrigações do Tesouro, a 5 anos, a juros negativos?

Tal como dentro das economias avançadas há ritmos de crescimento 
distintos, o mesmo acontece quando as comparamos com os chamados 
países emergentes e em desenvolvimento. Embora mantendo um ritmo 
de crescimento sensivelmente superior aos dos países da OCDE, é nos 
países emergentes e em desenvolvimento que a redução do ritmo de 
crescimento se torna mais notória. Para além da já mencionada crise 
russa, antecipa-se que a economia chinesa não será capaz de manter os 
mesmos ritmos de crescimento, influenciando as restantes economia 
asiáticas. Também a descida do preço do petróleo, em particular, e das 
chamadas “commodities”, em geral, penalizará o ritmo de crescimento 
dos países emergentes, gerando desequilíbrios nos seus orçamentos 
e contas externas, contribuindo para um quadro de médio prazo mais 
sombrio. Para uma indústria tão exposta à economia mundial, como é o 
caso da cortiça, as oportunidades, e não o diabo, estarão nos detalhes. 
É preciso estar atento ao que as evoluções gerais ocultam, seja no 
desenvolvimento diferenciado entre os blocos, seja nas diferenciações 
dentro de cada um deles. Como evoluirá o consumo de vinho no 
mundo? A rolha de cortiça será capaz de manter a sua reputação? A 
construção progredirá a nível mundial? A eficiência energética abrirá 
mercado para mais, e novas, aplicações da cortiça e seus derivados? 
E a sustentabilidade funciona a nosso favor? Seremos capazes de en-
contrar novas utilizações para a cortiça? Temos a base de investigação 
e desenvolvimento apropriada a esses desafios? São mais as perguntas 
do que as certezas. Ou melhor, há uma certeza: o resultado do jogo não 
está pré-definido. O jogo concorrencial ganha-se jogando-o.
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49,6%

Portugal é o 
principal produtor 

de cortiça, com

da produção 
mundial.



2

A nível mundial, Portugal 
é o país com maior área 
de sobreiro e maior 
produção de cortiça.

2



Ocupação do solo em Portugal
A floresta ocupa cerca de 3,2 milhões de hectares, 35,4% da área terri-
torial de Portugal Continental, sendo o principal tipo de uso do solo no 
país (Tabela 2.1). Os resultados do último Inventário Florestal Nacional 
(IFN) indicam, no entanto, uma queda de 57 mil hectares na área flores-
tal face ao IFN de 2005, que acumula com a queda de 94 mil hectares 
verificada entre 1995 e 2005. Nestes 15 anos, a área de floresta diminuiu, 
portanto, 4,6%. Também a área dedicada à agricultura tem diminuído, 
por contrapartida da de matos e pastagens e dos usos urbanos do solo.  

O sobreiro é, em termos de área, a 
segunda espécie florestal nacional, 
ocupando 716 mil hectares, 
predominantemente no sul do país. 
Esta área tem vindo a aumentar, 
embora a ritmo lento. A nível 
mundial, Portugal é o país com 
maior área de sobreiro e maior 
produção de cortiça.

mOnTADO E PRODUÇÃO 
DE CORTIÇA
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TABELA 2.1 – ÁREAS POR TIPO DE USO DO SOLO NOS IFN DE 1995, 2005 E 2010 (103ha)
Fonte: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF (2013).

1995 2005
2010 Variações

área % 1995-2005 2005-2010

Floresta 3 305 3 212 3 155 35,4% -94 -57

Matos e Pastagens 2 539 2 720 2 853 32,0% +181 +133

Agricultura 2 408 2 205 2 114 23,7% -203 -91

Urbano 315 399 426 4,8% +83 +27

Improdutivo 190 196 178 2,0% +5 -17

Águas interiores 151 177 183 2,0% +26 +6

Total 8 909 8 909 8 909 100%   

Montado e Produção de Cortiça



Área de montado
As diferentes espécies florestais apresentaram evoluções diferentes, 
no mesmo período temporal (Tabela 2.2). O sobreiro foi uma das 
espécies cuja área aumentou no período analisado, ocupando agora 
a segunda posição entre as espécies recenseadas, sendo a espécie 
dominante em 23,4% da área florestal arborizada do território do 
continente, valor próximo do registado pelo eucalipto e superior ao 

do pinheiro-bravo. Depois de um crescimento mais expressivo entre 
1995 e 2005, o aumento da área de sobreiro entre 2005 e 2010 foi, no 
entanto, diminuto (0,8%, ou seja, cerca de 5 500 hectares). Entre as 
restantes espécies, assinala-se a continuação do aumento da área de 
eucalipto e a diminuição da de pinheiro-bravo.

O Gráfico 2.1 oferece uma perspetiva de longo prazo sobre a evolução 
da área de sobreiro, descrevendo a evolução nos últimos 50 anos: a 
informação disponível mostra um aumento acumulado de 12% (cerca 
de 79 mil hectares); o crescimento foi mais acentuado até meados da 
década de 90 mas parece ter abrandado consideravelmente a partir de 
então. A alteração metodológica introduzida no IFN de 2010 exige, no 
entanto, alguma prudência na interpretação destes dados.1

O IFN de 2010 adotou uma metodologia de amostragem e classificação e uma superfície total de 
referência para Portugal continental distintas dos IFN anteriores. Esta nova metodologia foi aplicada 
retrospetivamente aos IFN de 1995 e 2005 para permitir a comparabilidade dos dados dos 3 últimos 
IFN, originando duas estimativas diferentes da área de sobreiro para 1995 e 2005. 
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TABELA 2.2 – ÁREAS DOS POVOAMENTOS POR ESPÉCIE DOMINANTE, NOS IFN DE 1995, 2005 E 2010 (UN. 103ha), EM 
PORTUGAL CONTINENTAL
Fonte: ICNF (2013).

1995 2005 2010 Variação 
1995-2005

Variação 2005-2010

área % 103ha %

Eucalipto 648 707 750 25,5% 59,4 43,0 6,1%

Sobreiro 685 710 716 24,3% 25,3 5,5 0,8%

Pinheiro-bravo 716 653 623 21,2% -63,1 -30,7 -4,7%

Azinheira 336 329 325 11,1% -7,5 -3,8 -1,1%

Outras folhosas 153 168 181 6,2% 15,7 13,1 7,8%

Pinheiro-manso 112 161 169 5,8% 49,4 8,3 5,2%

Outras resinosas 50 66 67 2,3% 15,9 1,6 2,4%

Carvalhos 57 62 65 2,2% 5,2 2,8 4,5%

Castanheiro 27 37 41 1,4% 9,7 3,6 9,8%

Acácias 3 5 5 0,2% 1,9 0,7 14,2%

Total 2 787 2 899 2 943 100% 112,0 44,1 1,5%

 

GRÁFICO 2.1 – EVOLUÇÃO ÁREA DE POVOAMENTOS  
COM SOBREIRO DOMINANTE (103ha) SEGUNDO OS IFN 
Fonte: ICNF (2010, 2013)
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Os resultados preliminares do IFN de 2010, publicados em 2013, per-
mitem decompor a variação na área total de sobreiro, no período 
1995-2010, em função da utilização anterior ou posterior do solo, 
consoante se trate de área ganha ou perdida por esta espécie (Tabela 
2.3). Salienta-se que, ao contrário dos apresentados anteriormente, 
estes dados se referem a área total de sobreiro, não apenas a povoa-
mentos em que o sobreiro é a espécie dominante, pelo que não são 
coincidentes: enquanto a área dos povoamentos em que o sobreiro é a 
espécie dominante aumentou 31 mil hectares, no período em análise, 
a área total de sobreiro diminuiu cerca de 9 mil hectares.

TABELA 2.3 – VARIAÇÃO NA ÁREA TOTAL DE SOBREIRO 
1995-2010 (ha)
Fonte: ICNF (2013).

Área 
ganha Área perdida Variação 

líquida

Pinheiro-bravo 1750 1375 375

Eucalipto 2025 1675 350

Azinheira 1925 625 1300

Carvalho 275 75 200

Pinheiro-manso 1650 1275 375

Castanheiro 50 50 0

Outras folhosas 300 1150 -850

Outras resinosas 75 150 -75

Subtotal florestal 8050 6375 1675

Cortes únicos 25 25 0

Povoamentos ardidos 125 75 50

Agricultura 20730 2501 18229

Matos e pastagens 47111 74743 -27632

Águas Interiores 25 875 -850

Urbanos 0 125 -125

Improdutivos 100 400 -300

Total 76166 85119 -8953
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Essa diminuição esconde variações mais expressivas, mas de sentidos 
opostos, de áreas perdidas para matos e pastagens (-28 mil ha) e áreas 
ganhas à agricultura (+18 mil ha). Estas variações concentraram-se 
no período 1995-2005, sendo as ocorridas entre 2005 e 2010 pouco 
expressivas. Quanto às restantes espécies florestais, neste período de 
15 anos, o sobreiro, em termos líquidos, ganhou alguma área (1,7 mil 
ha), registando ganhos líquidos contra todas as principais espécies 
da floresta nacional. Como se verifica na tabela, só a perdeu para as 

categorias residuais “outras folhosas” e “outras resinosas”. 
O montado apresenta, como é bem conhecido, uma forte concentração 
geográfica no sul de Portugal: 78% da área de povoamentos em que é a 
espécie dominante (cerca de 556 mil hectares) concentra-se em apenas 
quatro regiões estatísticas de nível NUT1 III, Alentejo Central, Alentejo 
Litoral, Alto Alentejo e Lezíria do Tejo. E quando a estas se juntam o 
Baixo Alentejo, o Algarve, a Beira Interior Sul e a Península de Setúbal 
ultrapassam-se os 96% da área nacional de montado.

TABELA 2.4 – ÁREA DE SOBREIRO (POVOAMENTOS 
FLORESTAIS ESPÉCIE DE ÁRVORE DOMINANTE) POR NUT 
III EM 2010 (ha)
Fonte: Dados não publicados fornecidos pela equipa do IFN6 (2015).

Área %

Alentejo Central 163 764 22,9%

Alentejo Litoral 145 760 20,4%

Alto Alentejo 140 608 19,6%

Lezíria do Tejo 106 175 14,8%

Baixo Alentejo 65 090 9,1%

Algarve 30 882 4,3%

Beira Interior Sul 20 230 2,8%

Península de Setúbal 15404 2,2%

Outras 27 932 3,9%

Total 715 845 100,0%

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) é constituído pela 
Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), pelas áreas classificadas inte-
gradas na Rede Natura 2000 e pelas demais áreas classificadas ao abrigo 
de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português.
Embora represente 24% da área de floresta nacional (Tabela 2.2), apenas 
1% da área de montado está enquadrada na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (Tabela 2.5). O sobreiro representa, por isso, apenas 8% da 
área de RNAP, encontrando-se, neste aspeto, atrás do pinheiro bravo, 
da azinheira, das “outras folhosas”, das “outras resinosas”, do eucalipto 
e do pinheiro manso.2

1 Nomenclatura das Unidades Territoriais

2 A área de montado que o Inventário Florestal de 2010 indica estar integrada na RNAP é apenas 
metade da que constava do inventário de 2005 mas a alteração da metodologia dificulta a 
comparação.
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Área em RNAP (ha) % da RNAP
Área em Portugal 
(ha)

% da área da espécie 
em RNAP (ha)

Pinheiro bravo 29 357 22% 622 523 5%

Azinheira 19 980 15% 325 227 6%

Outras folhosas 18 554 14% 181 343 10%

Eucalipto 14 528 11% 749 928 2%

Outras resinosas 14 478 11% 67 491 21%

Pinheiro manso 13 328 10% 169 365 8%

Sobreiro 10 653 8% 715 870 1%

Castanheiro 6 902 5% 40 785 17%

Carvalhos 6 677 5% 65 040 10%

Acácias 150 0% 5 226 3%

Total 134 607 100% 2 942 800 5%

TABELA 2.5 – ÁREAS DOS POVOAMENTOS FLORESTAIS EXISTENTES NA REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, 
SEGUNDO A ESPÉCIE DE ÁRVORE DOMINANTE, NO IFN DE 2010
Fonte: Dados não publicados fornecidos pela equipa do IFN6 (2015).

O montando tem, contudo, uma mais elevada percentagem da sua área, 16%, integrada na Rede Natura 2000, encontrando-se nesse aspeto 
muito próximo da média da floresta nacional. Como as outras espécies mais frequentes na floresta portuguesa, o eucalipto e o pinheiro bravo, 
têm uma menor presença na Rede Natura 2000, o sobreiro é mesmo a espécie aí mais representada (Tabela 2.6).

TABELA 2.6 – ÁREAS DOS POVOAMENTOS FLORESTAIS EXISTENTES NA REDE NATURA 2000, SEGUNDO A ESPÉCIE DE 
ÁRVORE DOMINANTE, NO IFN DE 2010
Fonte: Dados não publicados fornecidos pela equipa do IFN6 (2015).

Área em RN2000 
(ha)

% da RN2000
Área em Portugal 
(ha)

% da área da es-
pécie em RN2000 
(ha)

Sobreiro 114 502 23% 715 870 16%

Azinheira 92 547 19% 325 227 28%

Eucalipto 86 296 17% 749 928 12%

Pinheiro bravo 76 218 15% 622 523 12%

Pinheiro manso 38 509 8% 169 365 23%

Outras folhosas 36 708 7% 181 343 20%

Outras resinosas 20 255 4% 67 491 30%

Carvalhos 17 504 4% 65 040 27%

Castanheiro 9 977 2% 40 785 24%

Acácias 625 0% 5 226 12%

Total 493 142 100% 2 942 800 17%
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A Rede Natura (RN) 2000 é uma rede ecológica para o espaço comuni-
tário da União Europeia resultante da aplicação das Diretivas n.º 79/409/
CEE (Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats) que tem como 
finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos 
habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda 
de biodiversidade1. 
A importância do sobreiro para a biodiversidade e conservação da 
natureza foi consagrada, no âmbito da RN 2000, pela classificação de 
dois habitats:
Habitat 6310 –  Montados de Quercus spp. de folha perene (não é 

exclusivo do sobreiro); é composto por 28 sítios, dos 
quais os mais relevantes são Malcata, S.Mamede, Cabe-
ção, Caia, Monfurado, Guadiana/Juromenha, Cabrela, 
Nisa/Lage da Prata, Moura/Barrancos e Caldeirão.

Habitat 9330 –  Florestas de Quercus suber; é composto por 33 sítios, 
dos quais os mais relevantes são S.Mamede, estuário 
do Tejo, rios Sabor e Maçãs, Morais, minas de Santo 
Adrião e Romeu.

A importância destes dois habitats reflete-se no elevado número de 
sítios em que ocorrem.
Se o sobreiro tem posição de grande relevo na floresta portuguesa, 
o sobreiro português assume particular destaque na distribuição da 
espécie a nível mundial: a distribuição mundial do sobreiro encontra-se 
limitada à região mediterrânica, tendo expressão em sete países, onde 
ocupa cerca de 2,1 milhões de hectares. Portugal é o país com maior 
área de sobreiro, com 34% da área mundial, seguindo-se a Espanha e 
Marrocos (Tabela 2.7).

1 A Rede Natura é composta por:
Zonas de Proteção Especial (ZPE). Estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves, com o objetivo de garantir 
a conservação das espécies de aves e seus habitats, listadas no seu anexo I, e das espécies de aves 
migratórias não referidas no anexo I e cuja ocorrência seja regular;
Zonas Especiais de Conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo expresso 
de “contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais (anexo I) e 
dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II), considerados ameaçados no espaço 
da União Europeia” (ICNF, 2014).

TABELA 2.7 – ÁREA DE SOBREIRO POR PAÍS (ha)
Fonte: Portugal - Dados não publicados fornecidos pela equipa do IFN6 (2015); 

Espanha - MARM (2012); Itália - FAO (2005); França - IM Liége (2014); Marrocos - 

HCEF Marroc (2011); Argélia - FI (2009); Tunísia - Bem Jamaa (2011).

Área %

Portugal 715 870 34%

Espanha 574 248 27%

Marrocos 321 000 15%

Argélia 230 000 11%

França 100 000 5%

Tunísia 85 771 4%

Itália 64 800 3%

Total 2 091 689 100%

Produção de cortiça
A produção mundial de cortiça ascende a 181 mil toneladas anuais, 
estando a sua distribuição geográfica estreitamente ligada à do próprio 
montado (Tabela 2.8). No entanto, Portugal e Espanha conseguem na 
produção de cortiça uma liderança mais destacada do que têm em 
termos de área florestal do sobreiro, representando em conjunto mais 
de três quartos da produção mundial. Em contrapartida, Marrocos e a 
Argélia, que ocupam as posições seguintes entre os principais produ-
tores mundiais, têm um peso na produção de cortiça (11%) substan-
cialmente inferior ao que alcançam em termos de área florestal (26%). 
Tunísia, Itália e França são os restantes países identificados na tabela, 
representando cada um 3% a 4% da produção mundial.

TABELA 2.8 – PRODUÇÃO DE CORTIÇA POR PAÍS (TON.)  
E RESPETIVAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS (%)
Fonte: Portugal: ICNF 2010; Espanha: MARM 2012; Itália: FAO, 2010; França: FAO, 

2010; Marrocos, Argélia e Tunísia: FAO, 2010. 

Toneladas %

Portugal 85 145 47%

Espanha 55 666 31%

Marrocos 11 686 6%

Argélia 9 915 5%

Tunísia 6 962 4%

Itália 6 161 3%

França 5 200 3%

Total 180 735 100%
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Este capítulo analisa as estatísticas de comércio internacional, procu-
rando caraterizar a situação do setor da cortiça. A análise que é possível 
efetuar é inevitavelmente condicionada pela estrutura da informação 
disponível. As estatísticas de comércio internacional utilizam uma 
classificação de bens e serviços designada “Nomenclatura Combinada” 
cujo capítulo 45 corresponde à “Cortiça e suas obras”. Este capítulo 
encontra-se segmentado nas seguintes 4 categorias de produtos:

• 4501 - Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada, 
apenas limpa à superfície ou limpa nos bordos, desperdícios de 
cortiça; cortiça triturada, granulada ou pulverizada;

• 4502 - Cortiça natural, sem a crosta ou simplesmente esquadria-
da, ou em cubos, chapas, folhas ou tiras, de forma quadrada ou 
retangular, incluídos os esboços com arestas vivas, para rolhas;

• 4503 - Obras de cortiça natural (exceto em blocos, chapas, folhas 
ou tiras, de forma quadrada ou retangular; esboços com arestas 
vivas, para rolhas, calçado e suas partes, palmilhas amovíveis; 
chapéus e artefactos de uso semelhante, e suas partes; buchas 
e separadores, para cartuchos de caça; brinquedos, jogos e 
artigos de desporto);

• 4504 - Cortiça aglomerada, com ou sem aglutinantes, e suas 
obras (exceto calçado e suas partes, palmilhas amovíveis; cha-
péus e artefactos de uso semelhante, e suas partes; buchas e 
separadores, para cartuchos de caça; brinquedos, jogos e artigos 
de desporto, e suas partes).

Para efeitos deste capítulo, tendo em vista ilustrar a lógica económica 
do setor português de cortiça, cuja indústria tem uma capacidade 
transformadora que ultrapassa largamente a produção interna da 
matéria-prima, entendeu-se analisar separadamente o comércio externo 
de cortiça natural (secções 4501 e 4502) e de obras de cortiça, natural 
ou aglomerada (secções 4503 e 4504). 

COmÉRCIO 
EXTERnO

Este capítulo analisa o comércio 
externo do setor da cortiça. numa 
primeira secção, analisa-se o 
comércio externo de cortiça natural, 
tipo de produto em que Portugal é 
predominantemente importador. 
Depois, retrata-se o comércio externo 
de produtos transformados de 
cortiça em que Portugal é o principal 
exportador mundial. Dentro de cada 
uma das secções, começa-se por 
apresentar indicadores para o total 
de comércio mundial e só depois se 
analisa em mais detalhe o comércio 
externo português.
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Comércio Externo



GRÁFICO 3.1 – EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CORTIÇA 
NATURAL (NC 4501 E 4502)
Fonte: International Trade Centre (2014).
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TABELA 3.1 – PRINCIPAIS EXPORTADORES DE CORTIÇA NATURAL (NC 4501 E 4502)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

Espanha 92 277 49.0% 46 090 38.8% 57 186 43.1% 57 381 44.7%

Portugal 64 842 34.4% 41 392 34.8% 55 433 41.8% 51 980 40.4%

Marrocos 10 155 5.4% 11 454 9.6% 5 686 4.3% 8 330 6.5%

Itália 2 304 1.2% 1 049 0.9% 4 646 3.5% 4 538 3.5%

Tunísia 4 312 2.3% 8 550 7.2% 1 629 1.2% 2 898 2.3%

Argélia 123 0.1% 27 0.0% 684 0.5% 1 137 0.9%

China 1 287 0.7% 2 230 1.9% 185 0.1% 180 0.1%

O Gráfico 3.2 mostra que a aproximação entre as quotas portuguesas e espanhola é um fenómeno muito recente, sendo resultado de um 
crescimento de quase 10 pontos percentuais na quota portuguesa em 2012 e 2013.
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Cortiça natural
Esta primeira seção analisa, portanto, o comércio internacional das 
categorias NC 4501 (Cortiça natural em bruto ou simplesmente pre-
parada, apenas limpa à superfície ou limpa nos bordos, desperdícios 
de cortiça; cortiça triturada, granulada ou pulverizada) e 4502 (Cortiça 
natural, sem a crosta ou simplesmente esquadriada, ou em cubos, 
chapas, folhas ou tiras, de forma quadrada ou retangular, incluídos os 
esboços com arestas vivas, para rolhas).

mercado mundial
Em 2013, as exportações de cortiça natural atingiram, a nível mundial, 
o montante de 132,5 milhões de euros. Este valor é 30% inferior ao 
registado uma década antes, em 2004. No entanto, como se pode 
observar no Gráfico 3.1, a evolução do comércio internacional de cortiça 
natural ao longo da última década não foi linear. 
Entre 2004 e 2007, o montante exportado manteve-se próximo dos 180 
milhões de euros, embora com uma ligeira tendência de descida. Em 
2008 e, sobretudo, 2009, registou-se uma queda abrupta, com o valor 
do comércio mundial a cair para cerca de 100 milhões de euros. Como 
também se observa no gráfico, a quebra do comércio em volume foi 
bastante mais suave, pelo que a diminuição do montante exportado 
traduz uma acentuada redução do preço médio praticado que, de facto, 
caiu de quase 1 700 euros por tonelada em 2008 para apenas 1 210 no 
ano seguinte. A partir de 2009-2010, o comércio de cortiça natural tem 
mostrado uma tendência de crescimento: em volume, ultrapassou já 
os valores do início da década e em valor, apesar de algum recuo em 
2013, recuperou 30 milhões de euros desde o mínimo de 2009.
Os principais protagonistas no mercado internacional de cortiça natural 
são Espanha e Portugal, por esta ordem, como se observa na Tabela 3.1. 
No último ano para que há dados disponíveis, 2013, Espanha atingiu 
uma quota do mercado mundial de 43,1% em valor e 44,7% em volu-
me, sendo estes valores de 41,8% e 40,4% para Portugal. Comparando 
estes valores com os registados no início da década, verifica-se que a 
quota espanhola aumentou em volume mas caiu em valor, enquanto 
a portuguesa aumentou acentuadamente em ambos os casos.



GRÁFICO 3.2 – QUOTA DE PORTUGAL NAS EXPORTAÇÕES 
MUNDIAIS DE CORTIÇA NATURAL, EM VALOR  
(NC 4501 E 4502) 
Fonte: International Trade Centre (2014).

GRÁFICO 3.4 – EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CORTIÇA 
NATURAL, EM VOLUME, POR SUBPOSIÇÃO PAUTAL
Fonte: International Trade Centre (2014).
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A nível mundial, nos últimos anos, estas subposições pautais têm tido 
evoluções diferenciadas, como se observa no Gráfico 3.4. Em volume, 
até 2009-2010, todas as três categorias apresentaram alguma tendência 
de diminuição. No entanto, nos três anos seguintes, as exportações de 
desperdícios e cortiça triturada, granulada ou pulverizada mais do que 
duplicaram (+110%), aproximando-se das 100 mil toneladas, enquanto 
as restantes categorias apresentaram um crescimento bastante mais 
modesto (+15,8% para a cortiça em bruto e +9,3% para a cortiça sem 
crosta).

Conceptualmente, a nível mundial, o total de importações é necessa-
riamente igual ao de exportações. No entanto, devido a problemas e 
dificuldades várias na produção estatística, os valores publicados para 
estas variáveis são sistematicamente diferentes e assim acontece tam-
bém no caso da cortiça. Para 2013, as estatísticas disponíveis indicam 
importações de cortiça natural a nível mundial de 135,5 mil toneladas, 
cerca de 5% mais do que registam para as exportações. Já em termos 
de valor, a discrepância é muito acentuada: as importações atribuídas a 
2013 são de 198,5 milhões de euros, 50% acima do valor das exportações.
Refletindo a importância da sua indústria transformadora de cortiça, 
Portugal é o líder incontestado das importações desta matéria-prima, 
com uma quota da ordem de 56%, tanto em volume como em valor 
(Tabela 3.2). O segundo importador é a Espanha mas a sua quota não 
atinge os 20% em volume e em valor ronda os 12%. Analisando a evo-
lução ao longo da última década, constata-se que Portugal reforçou a 
sua quota em quase 10 pontos percentuais, enquanto a Espanha per-
deu relevância, particularmente em termos de valor. Entre os restantes 
países, de assinalar a redução do peso da Itália no mercado mundial e, 
em contrapartida, o crescimento da Eslováquia.

GRÁFICO 3.3 – COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 
ESPANHOLAS E PORTUGUESAS DE CORTIÇA NATURAL 
EM 2013, EM MILHÕES DE EUROS (NC 4501 E 4502)
Fonte: International Trade Centre (2014).

Olhando aos restantes países (Tabela 3.1), constata-se que Marrocos 
é o terceiro exportador mundial, como uma quota na ordem dos 5%, 
seguido da Itália e da Tunísia. De referir ainda que, em 2004, a China 
representava quase 2% das exportações em volume mas, em 2013, 
tinha praticamente deixado de exportar cortiça, o que poderá assinalar 
o desenvolvimento de capacidade para a utilizar internamente.

Apesar da semelhança entre as suas quotas no mercado mundial, as 
exportações de Espanha e Portugal apresentam uma composição dife-
renciada (Gráfico 3.3). As exportações portuguesas são maioritariamente 
compostas por desperdícios e cortiça triturada, granulada ou pulveri-
zada (NC 4501.90), categoria de produtos em que Portugal tem sido o 
principal exportador mundial. Em contrapartida, a Espanha é o maior 
exportador de cortiça natural (4501.10), com exportações no valor de 
21,5 milhões de euros, e ainda de cortiça sem a crosta, simplesmente 
esquadriada ou em cubos, folhas ou tiras (4502.00), tendo exportado 
14,4 milhões de euros em 2013.



Comércio externo português de cortiça natural
Como se verificou na secção anterior, Portugal é, por muito larga mar-
gem, o principal importador mundial de cortiça natural mas é também o 
segundo maior exportador desta matéria-prima. Estes fluxos simétricos 
enquadram-se, em grande parte, na estruturação da cadeia de valor 
da indústria corticeira portuguesa e, nomeadamente, do seu principal 
grupo empresarial, estando por isso sujeitos a flutuações importantes 
em função de decisões tomadas nessa matéria.
O Gráfico 3.5 mostra o saldo comercial resultante destes fluxos co-
merciais, em valor e quantidade: em termos líquidos, o nosso país 
é, em ambos os casos, importador de matéria-prima para alimentar 
a sua dinâmica indústria transformadora. É possível verificar que o 
saldo comercial apresenta uma considerável estabilidade: ao longo 
dos últimos dez anos, em quantidade, variou entre um mínimo de 
15,6 mil toneladas em 2005 e um máximo de 34,5 em 2011; em valor 
oscilou entre 25,6 milhões de euros, em 2009, e 61,1 milhões em 2011.

TABELA 3.2 – PRINCIPAIS IMPORTADORES DE CORTIÇA 
NATURAL (NC 4501 E 4502)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

Portugal 91 759 46.8% 54 453 46.9% 112 176 56.5% 75 234 55.5%

Espanha 34 390 17.6% 24 445 21.0% 23 514 11.8% 26 888 19.8%

Itália 20 670 10.6% 9 070w 7.8% 11 970 6.0% 6 201 4.6%

França 8 728 4.5% 2 930 2.5% 7 988 4.0% 2 636 1.9%

China 7 516 3.8% 3 030 2.6% 7 495 3.8% 2 598 1.9%

Eslováquia 33 0.0% 19 0.0% 4 424 2.2% 4 727 3.5%

R. Unido 2 084 1.1% 695 0.6% 3 663 1.8% 808 0.6%
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GRÁFICO 3.5 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE 
CORTIÇA NATURAL (NC 4501 E 4502)
Fonte: Comext | Eurostat.
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Olhando individualmente a cada um dos fluxos, de 2004 a 2013, as 
exportações portuguesas de cortiça natural aumentaram 14,4 mil 
toneladas (38%) em quantidade, mas em valor diminuíram 1,6 milhões 
de euros (-2,8%). No último ano, diminuíram ligeiramente em valor (1,5 
milhões de euros, -2,6%), mas aumentaram em quantidade (3,1 mil 
toneladas, 6,3%). Quanto às importações, ao longo da última década, 
aumentaram quer em valor (+24%), quer em quantidade (+40%), tendo 
o último ano sido também de crescimento.
O comércio externo português de cortiça natural apresenta uma forte 
concentração geográfica (Gráfico 3.6). A Espanha recebe 61% da quan-
tidade exportada e 44% do respetivo valor, correspondendo a 32 mil 
toneladas e 25 milhões de euros. O segundo mercado de exportação, 
a Itália, não vai além de 12,4% da quantidade e 13% do valor. As impor-
tações são ainda mais concentradas (Gráfico 3.7): 83,3% da quantidade 
importada e 88,9% do valor provêm de Espanha, correspondendo a 63 
mil toneladas e 100 milhões de euros.

GRÁFICO 3.6 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS DE CORTIÇA NATURAL (NC 4501 E 4502)
Fonte: Comext | Eurostat.
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GRÁFICO 3.7 – ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS DE CORTIÇA NATURAL (NC 4501 E 4502)
Fonte: Comext | Eurostat.
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GRÁFICO 3.8 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE 
CORTIÇA NATURAL, EM VALOR, POR CATEGORIA DE 
PRODUTO
Fonte: Comext | Eurostat.
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Uma análise mais desagregada mostra situações substancialmente 
diferentes a nível das várias subposições pautais incluídas na cortiça 
natural. O Gráfico 3.8 mostra que Portugal apresenta um saldo comercial 
substancialmente negativo a nível da cortiça em bruto (NC 4501.10), 
atingindo, em 2013, os 59 milhões de euros. Em contrapartida, no caso 
dos desperdícios e cortiça triturada, granulada ou pulverizada (NC 
4510.90), Portugal apresenta mesmo um excedente comercial que, no 
último ano, rondou os 7 milhões de euros. Na cortiça sem crosta (NC 
4502), o saldo é negativo mas diminuto, não atingindo os -5 milhões 
de euros, em 2013.
Em termos de quantidade (Gráfico 3.9), Portugal apresenta um saldo 
negativo nas três categorias de produto mas só atingindo valores com 
alguma expressão na cortiça em bruto. De notar que, em quantidade, 
o comércio de cortiça em bruto é menos significativo do que o de 
desperdícios, embora se passe o contrário em valor.
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GRÁFICO 3.9 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE 
CORTIÇA NATURAL, EM QUANTIDADE, POR CATEGORIA 
DE PRODUTO
Fonte: Comext | Eurostat.
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Obras de cortiça
Analisa-se agora o comércio externo de “obras de cortiça natural” (NC 
4503) – que compreende as rolhas de cortiça natural e uma categoria 
residual “outras”- e de “cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) 
e suas obras”(NC 4504) – que inclui “Cubos, blocos, chapas, folhas e 
tiras; ladrilhos de qualquer formato; cilindros maciços, incluindo os 
discos” e “outras”. Tal como na secção anterior, começa-se por descrever 
a situação a nível internacional passando-se depois a uma análise mais 
detalhada do comércio externo português.

mercado mundial
Em 2013, as exportações de obras de cortiça atingiram, a nível mundial, 
o montante de 1,2 mil milhões de euros. Este valor representa um 
crescimento de 0,3% em relação ao ano anterior mas uma redução de 
9,7% nos últimos dez anos. Em quantidade, em 2013 exportaram-se 
198 mil toneladas de produtos de cortiça, menos 1,1% do que no ano 
anterior e -18% do que em 2004.
O Gráfico 3.10 mostra que a crise económica internacional de 2009 teve 
um forte impacto no comércio de cortiça, particularmente em valor: de 
2008 para 2009, as exportações mundiais caíram 4,1% em quantidade 
mas 14,1% em valor. No entanto, a partir daí o mercado tem recuperado 
para níveis semelhantes aos verificados anteriormente. Olhando ao 
conjunto dos últimos dez anos, o gráfico sugere que o mercado está 
relativamente estabilizado com  exportações que rondam os 1,1 mil 
milhões de euros e as 200 mil toneladas.

TABELA 3.3 – PRINCIPAIS EXPORTADORES DE OBRAS DE CORTIÇA (NC 4503 E 4504)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

Portugal 815 701 63.0% 113 409 46.9% 777 169 66.4% 143 528 72.4%

Espanha 169 532 13.1% 24 033 9.9% 153 515 13.1% 16 038 8.1%

França 49 795 3.8% 4 947 2.0% 57 250 4.9% 4 153 2.1%

Itália 42 012 3.2% 3 142 1.3% 40 008 3.4% 3 604 1.8%

Alemanha 32 020 2.5% 3 277 1.4% 24 603 2.1% 3 839 1.9%

EUA 35 008 2.7% 5 478 2.3% 19 696 1.7% 2 799 1.4%

China 9 793 0.8% 5 540 2.3% 12 664 1.1% 5 695 2.9%

GRÁFICO 3.10 – EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE OBRAS DE 
CORTIÇA (NC 4503 E 4504)
Fonte: International Trade Centre (2014)

Comparando a informação constante do Gráfico 3.1 e do Gráfico 3.10, 
constata-se que o preço médio de exportação por tonelada da cortiça 
natural ronda os 1 000 euros enquanto o das suas obras é da ordem 
dos 6 000 euros.

Portugal tem uma preponderância absoluta no mercado internacional 
de obras de cortiça, sendo a origem de dois terços do valor e quase 
três quartos da quantidade exportada (Tabela 3.3). Esta preponderância 
reforçou-se ao longo da última década, particularmente em termos de 
quantidade. A Espanha é o segundo exportador mundial mas a sua 
quota não vai além de 13,1% em valor e 8,1% em quantidade.

O Gráfico 3.11 mostra que, ao longo da última década, a quota de 
Portugal no mercado mundial de obras de cortiça apresenta uma 
tendência de crescimento, mais acentuado em termos de quantidade 
do que de valor.
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GRÁFICO 3.11 – QUOTA DE PORTUGAL NAS 
EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE OBRAS DE CORTIÇA (NC 
4503 E 4504)
Fonte: International Trade Centre (2014).

Desagregando a informação anterior por tipo de produto, o Gráfico 
3.12 mostra tendências de evolução muito diversas. Relativamente às 
rolhas de cortiça natural (NC 4503.10), a década pode dividir-se em três 
períodos: de 2004 a 2006, as exportações mantiveram-se estáveis na 
ordem das 33 mil toneladas e próximas dos 600 milhões de euros; entre 
2007 e 2009, registou-se uma quebra acentuada, tendo a quantidade 
descido para 20 mil toneladas, menos 41% do que no início da década, 
enquanto o valor descia 33%; desde 2010, as exportações têm estado 
estáveis na ordem das 22 mil toneladas enquanto o seu valor atingiu 
os 482 milhões de euros, em 2013, 15% acima do mínimo de 2009. A 
conjugação de preços e quantidades implica uma tendência crescente 
para o preço médio por tonelada, que passou de 18 mil euros em 2004 
para 21 mil em 2013.
As exportações de “outras obras de cortiça natural” caíram acentuada-
mente entre 2004 e 2009, de 17,8 mil para apenas 3,1 mil toneladas e 
de 45 para 23 milhões de euros. Nos anos mais recentes, estabilizaram 
em torno de 4,5 mil toneladas mas o seu valor tem vindo a aumentar 
progressivamente, tendo atingido, em 2013, 33 milhões de euros. O 
preço médio por tonelada exportada ronda os 7 mil euros.
O código NC 4504.10 é o que apresenta uma dinâmica mais favorável. 
As suas exportações cresceram cerca de 24%, ao longo da última dé-
cada, tanto em valor como em quantidade. Consequentemente, o seu 
preço médio por tonelada tem-se mantido estável, rondando os 3,8 
mil euros. A interpretação desta evolução é dificultada pelo facto de 
esta ser uma categoria muito heterogénea que inclui quer rolhas em 
cortiça aglomerada, nomeadamente rolhas para vinhos espumantes, 
quer outros produtos em aglomerado, na sua maioria destinados à 
indústria da construção.
Finalmente, as “outras obras em cortiça aglomerada” (NC 4504.90) 
mostram uma evolução muito desfavorável. Em quantidade, as suas 

exportações caíram 73% nos últimos dez anos, sendo atualmente de 
17,7 mil toneladas. Em valor, o recuo foi também muito acentuado 
(-48,8%). O preço médio de exportação é de 4,3 mil euros por tonelada.
A Tabela 3.4 apresenta os principais importadores de obras de cortiça, os 
quais são maioritariamente países com produção vinícola significativa. 
Consoante a análise seja feita em termos de valor ou de quantidade, o 
maior importador mundial, em 2013, foi a França (19,2%) ou a Alema-
nha (16,2%). No entanto, ao longo da última década, ambos os países 
reduziram as suas importações, tanto em valor, como em quantidade. 
Entre os importadores presentes na tabela, nesse período, a Rússia foi o 
país que cresceu de forma mais significativa, justificando-se, igualmente, 
uma referência ao comportamento do mercado americano que ganhou 
peso, embora mais em quantidade do que em valor.
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GRÁFICO 3.12 – EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE OBRAS DE 
CORTIÇA, POR SUBPOSIÇÃO PAUTAL
Fonte: International Trade Centre (2014).
Notas: 4503.10 – rolhas em cortiça natural; 4503.90 – outras obras em cortiça natural 
(exceto rolhas); 4504.10 –obras em cortiça aglomerada: cubos, blocos, chapas, folhas 
e tiras; ladrilhos de qualquer formato; cilindros maciços incluindo os discos (inclui 
rolhas, nomeadamente para vinhos espumantes); 4504.90 – outras obras em cortiça 
aglomerada.
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TABELA 3.5 – PRINCIPAIS IMPORTADORES DE ROLHAS EM CORTIÇA NATURAL (NC 4503.10)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

EUA 119 612 18.2% 5 987 15.9% 104 949 22.2% 6 008 13.4%

França 155 623 23.7% 9 392 24.9% 103 696 21.9% 5 720 12.8%

Itália 36 664 5.6% 1 902 5.1% 42 336 9.0% 2 428 5.4%

Espanha 63 940 9.7% 4 622 12.3% 41 954 8.9% 15 411 34.4%

Argentina 22 736 3.5% 774 2.1% 20 226 4.3% 868 1.9%

R. Unido 8 244 1.3% 444 1.2% 16 421 3.5% 829 1.9%

Chile 21 852 3.3% 717 1.9% 16 147 3.4% 1 115 2.5%

TABELA 3.4 – PRINCIPAIS IMPORTADORES DE OBRAS DE CORTIÇA (NC 4503 E 4504)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

França 270 034 22.2% 24 777 9.3% 211 372 19.2% 20 298 9.4%

EUA 176 032 14.5% 22 524 8.4% 187 345 17.0% 30 042 14.0%

Itália 94 919 7.8% 49 709 18.6% 112 548 10.2% 12 912 6.0%

Alemanha 114 198 9.4% 41 591 15.6% 78 036 7.1% 34 895 16.2%

Espanha 87 688 7.2% 10 634 4.0% 69 176 6.3% 23 531 11.0%

Rússia 4 818 0.4% 4 551 1.7% 42 043 3.8% 14 170 6.6%

Argentina 34 333 2.8% 2 433 0.9% 34 836 3.2% 2 565 1.2%

Dada a diversidade dos produtos exportados pela indústria da cor-
tiça, importa, no entanto, analisar os principais importadores por 
tipo de produto. Na Tabela 3.5, verifica-se que EUA e França lideram 
a importação de rolhas em cortiça natural, com quotas de mercado 
muito semelhantes, tanto em valor (22%) como quantidade (13%). 
Analisando a evolução ao longo da década, consta-se que a quanti-
dade comprada pelos EUA permaneceu praticamente inalterada mas 
o respetivo valor caiu 12%, revelando uma quebra no preço médio 
de exportação. Já em França, as importações caíram mais em quanti-

dade (39%) do que em valor (33%), implicando uma subida do preço 
médio. A Espanha é o principal importador de rolhas em cortiça na-
tural, em quantidade, e, de acordo com as estatísticas disponíveis, em 
2013 as suas importações terão aumentado 42%, para 15 mil tonela-
das. A serem corretos, estes valores implicariam que o preço médio 
pago pela Espanha rondaria os 2 700 euros por toneladas quando os 
dos restantes importadores constantes da tabela variam entre 14 mil 
e 23 mil euros.

Os principais importadores de “outras obras em cortiça natural” são 
países com produção corticeira própria, como a Espanha, Itália e até 
Portugal, sugerindo que estas importações se dão, em grande parte, 
no quadro da organização da cadeia de valor da indústria corticeira 
(Tabela 3.6).
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TABELA 3.6 – PRINCIPAIS IMPORTADORES DE OUTRAS OBRAS EM CORTIÇA NATURAL (NC 4503.90)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

Espanha 12 842 19.4% 952 6.8% 9 892 16.5% 1 062 12.7%

Itália 15 692 23.7% 1 416 10.1% 8 242 13.8% 597 7.1%

Canadá 2 530 3.8% 362 2.6% 5 949 9.9% 665 7.9%

Portugal 8 854 13.4% 1 232 8.8% 5 552 9.3% 384 4.6%

Suécia 114 0.2% 27 0.2% 2 733 4.6% 965 11.5%

Noruega 245 0.4% 41 0.3% 2 628 4.4% 584 7.0%

Japão 2 824 4.3% 54 0.4% 2 455 4.1% 550 6.6%

Em valor, o principal importador de obras em cortiça aglomerada é a 
França (21,5%), em resultado das importações de rolhas para vinhos 
espumantes que se enquadram nesta tipologia de produto (Tabela 
3.7). As importações francesas apresentavam, em 2013, valores se-
melhantes aos verificados dez anos antes. Em quantidade, o maior 
importador é a Alemanha, com uma quota de 24%. As importações 
deste país, em 2013, ficaram cerca de 15% abaixo dos valores atingi-

TABELA 3.7 – PRINCIPAIS IMPORTADORES DE OBRAS EM CORTIÇA AGLOMERADA: CUBOS, BLOCOS, CHAPAS, FOLHAS 
E TIRAS; LADRILHOS DE QUALQUER FORMATO; CILINDROS MACIÇOS INCLUINDO OS DISCOS (INCLUI ROLHAS, 
NOMEADAMENTE PARA VINHOS ESPUMANTES) (NC 4504.10)
Fonte: International Trade Centre (2014).
Nota: Não se apresentam quotas do mercado, em toneladas, para 2004, porque as estatísticas disponíveis não se afiguram credíveis, uma vez que apresentam um total de 
exportações mundiais que excede mais do triplo do verificado em qualquer outro ano.

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

França 104 392 25.7% 13 580 - 100 731 21.5% 12 983 9.6%

EUA 44 487 11.0% 14 237 - 66 435 14.2% 21 728 16.0%

Alemanha 69 781 17.2% 38 405 - 59 405 12.7% 32 796 24.2%

Itália 36 100 8.9% 42 577 - 47 305 10.1% 7 505 5.5%

Rússia 4 069 1.0% 4 010 - 39 100 8.3% 13 794 10.2%

China 8 179 2.0% 2 866 - 14 807 3.2% 3 580 2.6%

Espanha 11 513 2.8% 3 971 - 13 543 2.9% 6 053 4.5%

dos no início da década. Entre estes dois países, os EUA são o segundo 
importador mundial, em valor e quantidade, e aumentaram as suas 
importações cerca de 50% ao longo dos últimos dez anos. Outro mer-
cado que demonstrou forte dinâmica foi o russo, que cresceu 244% 
em quantidade e 861% em valor.
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Itália, EUA e Argentina são os principais importadores de “outras obras 
em cortiça aglomerada” (Tabela 3.8), com quotas do valor importado 
da ordem dos 12 a 14%. Todos os três países reforçaram as suas impor-
tações em valor, ao longo da última década. De assinalar que o maior 
importador em quantidade, em 2013, foi a República Checa, que não 

TABELA 3.8 – PRINCIPAIS IMPORTADORES DE OUTRAS OBRAS EM CORTIÇA AGLOMERADA (NC 4504.90)
Fonte: International Trade Centre (2014).

2004 2013

1 000 € % ton. % 1 000 € % ton. %

Itália 9 539 9.4% 3 813 13.9% 16 703 14.2% 2 382 9.1%

EUA 10 606 10.5% 1 911 7.0% 15 032 12.8% 2 203 8.4%

Argentina 10 937 10.8% 1 393 5.1% 14 415 12.3% 1 662 6.4%

Espanha 1 912 1.9% 1 089 4.0% 6 231 5.3% 1 004 3.8%

França 6 465 6.4% 1 062 3.9% 5 528 4.7% 1 476 5.6%

Chile 7 248 7.2% 637 2.3% 5 349 4.6% 916 3.5%

Alemanha 7 099 7.0% 1 223 4.5% 5 292 4.5% 1 351 5.2%

consta da tabela, por esta estar ordenada em valor: de acordo com as 
estatísticas disponíveis, as importações checas, que eram habitualmente 
da ordem das 200 toneladas por ano, passaram em 2012 para 2 000 
toneladas e, em 2013, para 3 100.

GRÁFICO 3.13 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE OBRAS DE CORTIÇA (NC 4503 E 4504)
Fonte: Comext | Eurostat.

Comércio externo português de obras de cortiça

Como se constatou na secção anterior1, a nível mundial, Portugal lidera 
destacadamente as exportações de obras de cortiça, não sendo um 
importador relevante.

1 Os dados utilizados nesta secção são provenientes do Eurostat que dispõe de estatísticas exaustivas 
para os países da União Europeia. Na secção anterior, em que se pretendia ter um panorama do 
mercado a nível mundial, recorreu-se antes a dados da Divisão Estatística das Nações Unidas, tal como 
apresentados pelo ITC. Há pequenas discrepâncias entre as duas fontes.
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O Gráfico 3.13 apresenta os fluxos portugueses de exportação e im-
portação de obras de cortiça (NC 4503 e 4504) e, por diferença entre 
eles, permite constatar imediatamente que as exportações se traduzem 
quase integralmente em superavit comercial dado que as importações 
são proporcionalmente inexpressivas. A taxa de cobertura das impor-
tações pelas exportações atingiu, em 2013, 3663%, não tendo ficado 
nunca, ao longo da última década, abaixo de 1800%, situação única 
no contexto da economia nacional.
Em valor, as exportações atingiram em 2013 os 778 milhões de euros, 
valor semelhante aos registados uma década antes. De facto, com 
exceção do impacto da crise económica internacional de 2009, o 
valor das exportações tem-se mantido sensivelmente inalterado. A 
análise da evolução das quantidades exportadas mostra, no entanto, 
uma realidade diferente: desde 2009, as exportações cresceram 40% 
e ultrapassaram largamente os valores alcançados há uma década.
Esta disparidade na evolução de valor e quantidade implica uma quebra 
no preço médio de exportação: enquanto, em 2004, o preço médio 
por tonelada exportada ultrapassava os 7 100 euros, em 2013, atingiu 
apenas os 5 418. Esta redução não resulta fundamentalmente da redu-
ção do preço de cada tipo de produto exportado. Resulta, sobretudo, 
da alteração na composição das exportações, em favor de produtos 
com menor preço, retratada no Gráfico 3.14.

GRÁFICO 3.14 – COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS DE OBRAS DE CORTIÇA (NC 4503 E 4504) 
POR TIPO DE PRODUTO, EM QUANTIDADE
Fonte: Comext | Eurostat, cálculos nossos.

Ao longo da última década, a estrutura das exportações portuguesas 
de obras de cortiça alterou-se drasticamente: em quantidade, os “cubos, 
blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em cortiça 
aglomerada com aglutinantes” – categoria correspondente essencial-
mente a materiais de construção e decoração – reforçaram a sua quota 
de 19,8% para 54,8%; em contrapartida, a quota das rolhas de cortiça 
natural caiu de 17,5% para apenas 8,2%. Ora, como a primeira categoria 
de produtos tinha, em 2004, um preço médio de exportação que não 
atingia os 2 700 euros, enquanto a segunda ultrapassava os 22 000 
euros, a consequência inevitável da recomposição da exportações em 
favor da primeira foi a quebra do preço médio de exportação.
Como se verifica na Tabela 3.9, o preço médio de exportação das rolhas 
cilíndricas em cortiça natural cresceu 24% ao longo dos últimos dez 
anos, contribuindo para atenuar o impacto do aumento da quota dos 
materiais para construção em aglomerado com aglutinantes (+35 pon-
tos percentuais) e da redução do seu preço (-27%). Para além destes, o 
outro tipo de produto que reforçou o seu peso nas exportações foram 
as “outras rolhas em cortiça aglomerada (exceto para espumante), cuja 
quota passou de 6,3% para 11,8%. Os gráficos seguintes ilustram, de 
forma mais detalhada, a evolução do comércio externo português de 
cada uma destas categorias de produto.
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Notas: 4503.10.10 - rolhas cilíndricas em cortiça natural; 4503.10.90 – outras rolhas em cortiça natural; 4503.90.00 – outras obras de cortiça natural; 4504.10.11 – rolhas em 
cortiça aglomerada para espumante; 4504.10.19 – outras rolhas em cortiça aglomerada; 4504.10.91 - cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em 
cortiça aglomerada com aglutinantes; 4504.10.99 - cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em cortiça aglomerada sem aglutinantes; 4504.90.20 – 
outras rolhas de cortiça aglomerada (exceto cilíndricas); 4504.90.80 – outras obras de cortiça aglomerada.
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TABELA 3.9 – EXPORTAÇÕES DE OBRAS DE CORTIÇA: 
VARIAÇÃO DE QUANTIDADES E PREÇOS
Fonte: Comext | Eurostat, cálculos nossos.

Quota 2004
Var. Quant. 2004-
13

Quota 2013 Preço 2004
Var. Preço 2004-
13

Preço 2013

4503.10.10 17.5% -40.6% 8.2% 22 016 24.1% 27 329

4503.10.90 1.1% -13.8% 0.8% 15 279 57.1% 24 008

4503.90.00 1.4% -14.9% 0.9% 7 026 17.6% 8 260

4504.10.11 10.1% 5.4% 8.5% 9 791 -11.2% 8 691

4504.10.19 6.3% 136.6% 11.8% 5 822 7.5% 6 257

4504.10.91 19.8% 249.0% 54.8% 2 693 -27.0% 1 965

4504.10.99 24.9% -52.0% 9.5% 2 006 -18.6% 1 633

4504.90.20 5.1% -83.8% 0.7% 6 482 16.3% 7 539

4504.90.80 13.8% -56.0% 4.8% 2 394 24.7% 2 986

GRÁFICO 3.15 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE ROLHAS CILÍNDRICAS EM CORTIÇA NATURAL (NC 4503.10.10)
Fonte: Comext | Eurostat.

Notas: 4503.10.10 - rolhas cilíndricas em cortiça natural; 4503.10.90 – outras rolhas 
em cortiça natural; 4503.90.00 – outras obras de cortiça natural; 4504.10.11 – rolhas 
cilíndricas em cortiça aglomerada para espumante; 4504.10.19 – outras rolhas cilíndricas 
em cortiça aglomerada; 4504.10.91 - cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, 
cilindros maciços, em cortiça aglomerada com aglutinantes; 4504.10.99 - cubos, 
blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em cortiça aglomerada sem 
aglutinantes; 4504.90.20 – outras rolhas de cortiça aglomerada (exceto cilíndricas); 
4504.90.80 – outras obras de cortiça aglomerada.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

500

400

300

200

100

0

  Exportações       Importações

Milhões € Valor

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

25

50

15

10

5

0

  Exportações       Importações

Mil ton. Quantidade

30 COmÉRCIO EXTERnO

© Sedac
or -

 G
ru

po
 JP

S 
Co

rk



O Gráfico 3.15 retrata a evolução das exportações de rolhas cilíndri-
cas em cortiça natural, produto que, como assinalado na Tabela 3.9, 
corresponde a 8,2% da quantidade exportada em 2013. Esta evolução 
pode dividir-se em dois períodos: entre 2004 e 2009, houve uma queda 
muito expressiva, de 40% em quantidade e 31% em valor; de então para 
cá, apesar de algumas oscilações, as exportações têm-se mantido na 
ordem dos 320 milhões de euros e 12 mil toneladas. As importações 
portuguesas deste tipo de produto são residuais e caíram para menos 
de metade nos últimos dez anos. Em 2013, as exportações atingiram 
323 milhões de euros e o saldo comercial foi de 312 milhões. O preço 
médio de exportação ultrapassou os 27 mil euros por tonelada, o va-

GRÁFICO 3.16 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE OUTRAS ROLHAS EM CORTIÇA NATURAL (NC 4503.10.90)
Fonte: Comext | Eurostat.

GRÁFICO 3.17 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE OUTRAS OBRAS EM CORTIÇA NATURAL (NC 4503.90.00)
Fonte: Comext | Eurostat.

lor mais alto da década. O preço médio de importação é mais baixo, 
ficando-se pelos 16 mil euros. As “outras rolhas em cortiça natural” 
asseguraram, em 2013, apenas 0,8% das exportações portuguesas, em 
quantidade. O Gráfico 3.16 mostra que não existe tendência definida 
nestas exportações: embora com oscilações pontuais, têm-se mantido 
próximas das mil toneladas anuais, correspondendo a 20 a 25 milhões 
de euros. As importações deste produto são muito reduzidas, tendo 
diminuído ainda mais a partir de 2009. O preço médio de exportação 
atinge os 24 mil euros por tonelada, o segundo mais elevado entre os 
produtos analisados.
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As “outras obras em cortiça natural” (Gráfico 3.17) representam 0,9% 
da quantidade exportada. Nos últimos dez anos, oscilaram, sem ten-
dência bem definida, entre 500 e 1 500 toneladas, com um valor entre 
8 e 11 milhões de euros. As importações mostram uma tendência de 
diminuição embora, ao contrário do que se passa para a maioria dos 
outros produtos, sejam de uma ordem de grandeza não muito diversa 
das exportações. O preço médio de exportação tem vindo a diminuir e, 
em 2013, foi de 8 260 euros por tonelada, enquanto o das importações 
atingiu os 10 893 euros.
No último ano, as rolhas cilíndricas para espumante em cortiça aglo-
merada (Gráfico 3.18) representaram 8,5% da quantidade exportada de 
obras de cortiça, correspondendo a 12 mil toneladas e 106 milhões de 
euros. O preço médio por tonelada exportada foi, portanto, de 8 691 
euros, cerca de um terço do conseguido nas rolhas de cortiça natural. 
A última década divide-se, para este produto, em dois períodos com 

GRÁFICO 3.18 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE ROLHAS CILÍNDRICAS PARA VINHOS ESPUMANTES EM CORTIÇA 
AGLOMERADA (NC 4504.10.11)
Fonte: Comext | Eurostat.

tendências de evolução opostas: de 2004 a 2009, as exportações caíram 
31% em valor e 23% em quantidade; de então até 2013, cresceram cerca 
de 36%, tanto em quantidade como em valor, encontrando-se agora em 
níveis semelhantes aos do início da década. As importações, para além 
de reduzidas, mostram uma forte tendência de redução, tendo caído 
63% em valor e 82% em quantidade, desde 2004. O preço médio de 
importação é, neste produto, praticamente idêntico ao de exportação.
Como se mencionou anteriormente, as outras rolhas cilíndricas em 
cortiça aglomerada (NC 4504.10.19) são um dos tipos de produtos 
que têm evidenciado uma dinâmica mais acentuada (Gráfico 3.19): 
desde 2004, as suas exportações aumentaram 137% em quantidade 
e 154% em valor. O preço médio de exportação atingiu, em 2013, 
6 257 euros por tonelada. As importações portuguesas deste tipo 
de produto são muito reduzidas e com tendência decrescente ao 
longo da década analisada.
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GRÁFICO 3.19 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE ROLHAS CILÍNDRICAS EM CORTIÇA AGLOMERADA EXCETO 
PARA VINHOS ESPUMANTES (NC 4504.10.19)
Fonte: Comext | Eurostat.

GRÁFICO 3.20 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE CUBOS, BLOCOS, CHAPAS, FOLHAS, TIRAS, LADRILHOS, 
CILINDROS MACIÇOS, EM CORTIÇA AGLOMERADA COM AGLUTINANTES (NC 4504.10.91)
Fonte: Comext | Eurostat.

Em quantidade, o tipo de produto que conseguiu um crescimento 
mais acentuado ao longo dos últimos dez anos, foi o dos “cubos, blocos, 
chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em cortiça aglomerada 
com aglutinantes”, com um crescimento das exportações de 249% 
(Gráfico 3.20). Como se assinalou antes, este tipo de produto assegura 

atualmente mais de 50% da quantidade de obras de cortiça exportadas 
por Portugal. O crescimento em valor foi menor, 155%, refletindo uma 
quebra do preço médio por tonelada, que desceu de 2 693 para 1 965 
euros. Trata-se do segundo preço mais baixo entre as nove categorias de 
produto analisadas. As importações deste tipo de produto são residuais.
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Os “cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em 
cortiça aglomerada sem aglutinantes” tiveram, pelo contrário, uma 
dinâmica de exportação muito negativa (Gráfico 3.21): desde 2004, 
as suas exportações caíram 52% em quantidade e 61% em valor. Em 
consequência, a sua quota nas exportações portuguesas passou de 
24,9%, em 2004, para apenas 9,5%, em 2013. O seu preço médio de 
exportação, 1 633 euros por tonelada, é também o mais baixo entre 
as categorias de produto analisadas. As importações deste tipo de 
produto não têm qualquer expressão significativa.

As rolhas não cilíndricas em cortiça aglomerada têm um peso muito 
reduzido nas exportações portuguesas de obras de cortiça: apenas 
0,7%, em 2013. Esta categoria de produto teve a dinâmica mais negativa 
entre as categorias analisadas, tendo visto as suas exportações recuar 
mais de 80% nos últimos dez anos (Gráfico 3.22). O seu preço médio 
de exportação é de 7 539 euros por tonelada. Finalmente, as outras 
obras em cortiça aglomerada (Gráfico 3.23) representam ainda 4,8% 
das exportações portuguesas, em quantidade, mas registaram também 
uma queda acentuada ao longo da década. O seu preço médio de 
exportação ronda os 3 mil euros por tonelada.

GRÁFICO 3.21 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE CUBOS, BLOCOS, CHAPAS, FOLHAS, TIRAS, LADRILHOS, 
CILINDROS MACIÇOS, EM CORTIÇA AGLOMERADA SEM AGLUTINANTES (NC 4504.10.99)
Fonte: Comext | Eurostat.
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GRÁFICO 3.22 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE OUTRAS ROLHAS EM CORTIÇA AGLOMERADA (EXCETO 
CILÍNDRICAS) (NC 4504.90.20)
Fonte: Comext | Eurostat.

GRÁFICO 3.23 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE OUTRAS OBRAS EM CORTIÇA AGLOMERADA (NC 4504.90.80)
Fonte: Comext | Eurostat.

A Tabela 3.10 retrata os principais destinos das exportações portugue-
sas de rolhas de cortiça, em valor. Como seria previsível, os principais 
destinos são países com produção vinícola significativa. Globalmente, 
nos últimos dez anos, estas exportações recuaram 12,5%. O mercado 
francês acompanhou este declínio mas manteve-se como o principal 
destino, absorvendo um pouco mais de um quarto das exportações 
portuguesas. As exportações para a Alemanha tiveram a performance 

mais negativa, caindo 60% e implicando uma quebra da quota deste 
país de 8,4% para 3,8%. Em termos percentuais, a performance mais 
favorável foi a do mercado russo que aumentou as suas compras em 
618%. No entanto, em valor absoluto, o crescimento das exportações 
para Itália em 26 milhões de euros é bastante mais significativo, fazendo 
com que este país tenha passado da quinta para a terceira posição 
entre os principais mercados das rolhas portuguesas.
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Entre os vários produtos agregados na Tabela 3.11 existe alguma diver-
sidade no padrão geográfico das exportações. A liderança da Alemanha 
resulta da sua posição de primeiro comprador de cubos, blocos, chapas, 
folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em cortiça aglomerada com 
e sem aglutinantes. Este país cai, no entanto, para a terceira posição 
relativamente à subposição 4504.90.80 (outras obras de cortiça aglo-
merada) e para a décima quanto à 4503.90.00 (outras obras de cortiça 
natural). O mercado líder para este tipo de produto é o Reino Unido, 
com uma quota de 47%, seguida da Suíça (18%) e da Itália (11%). O 
Reino Unido lidera também relativamente às outras obras de cortiça 
aglomerada (18%), seguido pelo Canadá (15%). Os EUA são o segundo 
comprador de cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros 
maciços, em cortiça aglomerada com aglutinantes (22%) mas apenas 
o sétimo destes produtos sem aglutinantes (4,3%).

TABELA 3.10 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS DE ROLHAS DE CORTIÇA
Fonte: Comext | Eurostat.
Notas: Agregação dos valores das subposições 4503.10.10 - rolhas cilíndricas 
em cortiça natural, 4503.10.90 – outras rolhas em cortiça natural, 4504.10.11 – 
rolhas cilíndricas em cortiça aglomerada para espumante, 4504.10.19 – outras 
rolhas cilíndricas em cortiça aglomerada e 4504.90.20 – outras rolhas de cortiça 
aglomerada (exceto cilíndricas).

Países
2004 2013 Variação 04-13

Milhões € % Milhões € % Milhões € %

França 181.0 27.8% 151.6 26.6% -29.4 -16.3%

EUA 97.8 15.0% 104.0 18.3% 6.2 6.3%

Itália 41.8 6.4% 67.4 11.8% 25.6 61.1%

Espanha 71.1 10.9% 62.1 10.9% -8.9 -12.6%

Alemanha 54.8 8.4% 21.7 3.8% -33.1 -60.4%

Chile 26.1 4.0% 20.0 3.5% -6.1 -23.5%

Argentina 18.4 2.8% 16.6 2.9% -1.9 -10.1%

Rússia 1.8 0.3% 13.0 2.3% 11.2 618.0%

Reino Unido 9.8 1.5% 12.5 2.2% 2.7 28.1%

México 3.2 0.5% 12.4 2.2% 9.3 293.3%

Restantes 144.7 22.2% 87.7 15.4% -57.1 -39.4%

Total 650.5 100.0% 569.0 100.0% -81.5 -12.5%

A geografia das exportações de outras obras de cortiça, que não ro-
lhas, é significativamente diferente (Tabela 3.11). A liderança é, neste 
caso, assegurada pela Alemanha, que absorve cerca de um quarto 
das exportações portuguesas, seguida relativamente de perto pelos 
EUA. Ao longo da década, as exportações para a Alemanha acompa-
nharam o crescimento geral das exportações, pelo que a sua quota de 
mercado permanece sensivelmente inalterada. As exportações para os 
EUA cresceram a um ritmo mais baixo, originando alguma perda de 
quota. Ao contrário do que se verificou a nível das rolhas, nos últimos 
dez anos, todos os dez principais destinos de outras obras de cortiça 
aumentaram as suas compras em Portugal. Entre eles, a Rússia foi o 
mercado que mais cresceu (293%), vendo a sua quota mais do que 
duplicar (de 4,7% para 11,3%). 
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Países
2004 2013 Variação 04-13

Milhões € % Milhões € % Milhões € %

Alemanha 31.1 24.1% 48.8 23.4% 17.7 56.7%

EUA 25.1 19.5% 35.7 17.1% 10.7 42.5%

Rússia 6.0 4.7% 23.6 11.3% 17.6 293.1%

Reino Unido 5.6 4.3% 11.2 5.3% 5.6 99.3%

Canadá 5.3 4.1% 8.9 4.3% 3.6 67.7%

França 3.4 2.6% 6.8 3.2% 3.4 98.2%

Suíça 5.0 3.9% 6.7 3.2% 1.7 33.6%

Itália 4.8 3.8% 6.6 3.2% 1.8 37.5%

Polónia 3.1 2.4% 5.6 2.7% 2.6 84.1%

Bélgica 2.5 1.9% 4.9 2.4% 2.4 95.8%

Restantes 36.9 28.6% 49.7 23.8% 12.8 34.7%

Total 128.9 100.0% 208.6 100.0% 79.7 61.9%

TABELA 3.11 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE OBRAS DE CORTIÇA EXCETO ROLHAS
Fonte: Comext | Eurostat.
Notas: Agregação dos valores das subposições 4503.90.00 – outras obras de cortiça natural, 4504.10.91 - cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em 
cortiça aglomerada com aglutinantes, 4504.10.99 - cubos, blocos, chapas, folhas, tiras, ladrilhos, cilindros maciços, em cortiça aglomerada sem aglutinantes e 4504.90.80 – 
outras obras de cortiça aglomerada.

GRÁFICO 3.24 – COMÉRCIO EXTERNO PORTUGUÊS DE CORTIÇA E SUAS OBRAS (CAPÍTULO 45 DA NOMENCLATURA 
COMBINADA)
Fonte: Comext | Eurostat.

Portugal exportou, em 2013, cerca de 833 milhões de euros destes 
produtos e importou 133 milhões, obtendo portanto um superavit 
de 700 milhões de euros. A taxa de cobertura das importações pelas 
exportações foi de 624%. Apesar de algumas oscilações, associadas 
nomeadamente à conjuntura económica internacional, estes valores 
ímpares na economia nacional mantiveram-se relativamente constantes 
ao longo da última década (Gráfico 3.24). Em quantidade, Portugal 
exportou, em 2013, 195 mil toneladas de cortiça e suas obras, tendo 
importado 77 mil. A quantidade exportada tem aumentado significa-

Balança comercial do setor da cortiça
Depois da análise do comércio externo de cortiça natural e de obras de cortiça feita nas duas secções anteriores, esta secção final do capítulo 
apresenta sinteticamente a balança comercial portuguesa do capítulo 45 da Nomenclatura Combinada, correspondente à cortiça e suas obras. 

tivamente nos anos mais recentes, alargando-se o saldo em relação 
às importações.
O preço médio da tonelada exportada foi, em 2013, de 4 261 euros, 
tendo recuado face ao verificado no início da década, fruto nomeada-
mente da alteração da composição das exportações já analisada em 
secções anteriores. O preço médio da tonelada importada foi de 1 726 
euros. A diferença entre os dois valores é reveladora da estratégia de 
longa data do sector de importar matéria-prima, transformando-a em 
Portugal em produtos com maior valor acrescentado.
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Este capítulo procura 
identificar as caraterísticas 
estruturais fundamentais 
do tecido empresarial da 
fileira da cortiça.
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Este capítulo procura identificar as caraterísticas estruturais funda-
mentais do tecido empresarial da fileira da cortiça. A análise incide 
sobre as seguintes quatro subclasses da Classificação das Atividades 
Económicas (CAE):

• 16293 - Indústria de preparação da cortiça (preparação);
• 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça (rolhas);
• 16295 - Fabricação de outros produtos de cortiça (outros produtos);
• 46213 – Comércio por grosso de cortiça.

O tecido empresarial da fileira da 
cortiça é muito heterogéneo mas 
é composto maioritariamente por 
empresas de pequena e muito 
pequena dimensão, com uma 
forte concentração geográfica e 
níveis de qualificação do pessoal 
relativamente baixos.

ESTRUTURA 
EmPRESARIAL
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Empresas
A estrutura empresarial da indústria da cortiça tem estado em trans-
formação, ao longo da última década, com uma significativa redução 
do número de empresas em atividade. De acordo com o Sistema 
Integrado de Contas das Empresas, do Instituto Nacional de Estatística, 
entre 2004 e 2012, o número de empresas industriais de cortiça caiu 
de 1 244 para 943, uma redução de quase 25%.1 
Ao longo deste período, a indústria da cortiça tem representado cerca 
de 1,4% das empresas da indústria transformadora portuguesa, já que 
o número destas tem diminuído em proporção semelhante à registada 
na cortiça (Tabela 4.1).
Como se pode observar no Gráfico 4.1, a redução do número de 
empresas centrou-se exclusivamente na atividade de preparação da 
cortiça, em que o número de empresas constantes dos registos do INE 
caiu de 807 para apenas 376 (-53%). Na fabricação de rolhas o número 
de empresas ronda as 500, tendo aumentado até 2008, quando atingiu 
um máximo de 564, e diminuído a partir de então mas continuando, 
no último ano disponível (2012), acima do nível de 2004. O número de 
empresas de fabricação de outros produtos de cortiça tem aumentado 
gradualmente mas permanece diminuto: para 2012, o INE regista a 
existência de 66 empresas, mais 60% do que em 2004.

1 Esta tendência de decréscimo é corroborada pelos dados do Ministério da Solidariedade, do 
Emprego e da Segurança Social. Estes dados apresentam valores diferentes, por serem construídos 
de acordo com conceitos e metodologias diferentes das utilizadas pelo INE, mas apontam para um 
decréscimo de ordem de grandeza não muito diferente (-16,5%).
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GRÁFICO 4.1 – NÚMERO DE EMPRESAS POR ATIVIDADE
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.

Quanto às empresas que se dedicam ao comércio por grosso de cortiça, 
as estatísticas disponíveis apontam para que, ao longo do mesmo pe-
ríodo, o seu número tenha diminuído 10%, passando de 295 para 265.
Coexistem, no tecido empresarial da fileira da cortiça, um pequeno 
número de unidades de grande dimensão com uma larga maioria de 
pequenas e micro empresas. O Gráfico 4.2 ilustra a distribuição das 
empresas por quatro classes de dimensão. As empresas com menos 
de 10 pessoas ao serviço são a maioria nos quatro ramos de atividade 
considerados, variando entre um mínimo de 68% no fabrico de outros 
produtos de cortiça e um máximo de 96% no comércio por grosso, 
passando por valores da ordem dos 85% na preparação de cortiça e 
fabrico de rolhas. Nestas duas atividades industriais, as empresas com 
10 a 49 pessoas ao serviço são 12%, atingindo 21% no fabrico de outros 
produtos de cortiça. As empresas que atingem o limiar das 50 pessoas 
são 2% na preparação de cortiça, 3% na fabricação de rolhas e 11% no 
fabrico de outros produtos de cortiça, não havendo nenhuma empresa 
de comércio por grosso que cumpra este critério.
A estrutura dimensional da indústria da cortiça não diverge subs-
tancialmente da que existe, em geral, na indústria transformadora 
nacional que é composta por 82,9% de empresas com menos de 10 
trabalhadores, 13,9% com 10 a 49, 2,9% com 50 a 249 e 0,4% com 250 
pessoas ou mais. Analisando a evolução da estrutura dimensional na 
cortiça desde 2004, a alteração mais expressiva deu-se no fabrico de 
outros produtos, atividade em que o peso das empresas com menos 
de 10 trabalhadores cresceu de 51% para 68%. Na preparação de rolhas 
houve um aumento muito ligeiro (de 84,6% para 86,2%) do peso destas 
empresas que, em contrapartida, diminuiu no comércio por grosso 
(de 98,3% para 96,2%) e no fabrico de rolhas (de 87,9% para 84,8%).
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TABELA 4.1 – NÚMERO DE EMPRESAS POR ATIVIDADE
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.

19293

Preparação

16294

Rolhas

16295

Outros 
produtos 
de cortiça

Indústria 
da cortiça

Indústria 
transform.

% Cortiça 
na Ind. 
Transf.

46213  
Comércio 
por grosso

Fileira da 
cortiça

2004 807 481 41 1 244 88 172 1.4% 295 1 539

2005 732 515 42 1231 86408 1.4% 286 1 517

2006 638 528 45 1 168 83 908 1.4% 283 1 451

2007 598 541 46 1 185 83 899 1.4% 296 1 481

2008 546 564 50 1 160 83 047 1.4% 299 1 459

2009 472 543 61 1 076 78 940 1.4% 288 1 364

2010 403 507 61 971 74 081 1.3% 273 1 244

2011 387 492 65 944 72 286 1.3% 280 1 224

2012 376 501 66 943 69 053 1.4% 265 1 208

Variação 
2004-12 -53,4% 4,2% 61,0% -24,2% -21,7% - -10,2% -21,5%



GRÁFICO 4.2 – ESTRUTURA DIMENSIONAL DAS 
EMPRESAS DA FILEIRA DA CORTIÇA (2012)
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.
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Uma outra caraterística estrutural da fileira da cortiça é a sua forte con-
centração geográfica. O Gráfico 4.3 apresenta a situação nesta matéria 
em 2012. Dentro da fileira, a indústria rolheira é a mais concentrada: 94% 
das suas empresas encontram-se no Entre Douro e Vouga, com grande 
destaque para o concelho da Feira. Esta região congrega também 66% 
das empresas de preparação de cortiça e 53% das que se dedicam ao 
fabrico de outros produtos de cortiça. A sua representatividade no 
comércio por grosso de cortiça é menor, ficando-se pelos 28%. Ao 
longo do período representado no gráfico, o peso do Entre Douro e 
Vouga no total nacional manteve-se estável na indústria rolheira, recuou 
7 pontos percentuais na preparação de cortiça e 3 pontos nos outros 
produtos de cortiça e aumentou 3 pontos no comércio por grosso. 
Para além do Entre Douro e Vouga, a indústria de preparação da cortiça 
tem alguma expressão, em termos de número de empresas, na Península 
de Setúbal (9%) e no Alentejo Central (8%). No fabrico de outros produ-
tos de cortiça, há um número significativo de empresas (20%) noutras 
regiões não apresentadas individualmente no gráfico (nomeadamente 
no Algarve, Alto Alentejo, Lezíria do Tejo e Grande Lisboa), bem como 
9% na Península de Setúbal e 7% no Alentejo Central. O comércio por 
grosso de cortiça tem uma menor concentração geográfica, com 23% 
das empresas noutras regiões, 21% no Alentejo Litoral e 16% no Algarve.

A concentração geográfica da indústria da cortiça traduz-se num 
impacto económico significativo nas suas principais zonas de im-
plantação. A Tabela 4.2 mostra que, no Entre Douro e Vouga, o peso 
das indústrias da cortiça na indústria transformadora, medido pelo 
número de empresas, é cerca de 10 vezes superior ao que se verifica 
a nível nacional: no conjunto do país, 0,5% das empresas da indústria 
transformadora dedicam-se à preparação da cortiça mas, no Entre 
Douro e Vouga, esse peso sobe para 5,8%; da mesma forma, no 
conjunto do país, só 0,7% das empresas se dedicam ao fabrico de 
rolhas mas essa percentagem atinge 11% no Entre Douro e Vouga; 
finalmente, o fabrico de outros produtos de cortiça representa 0,8% 
das empresas da indústria transformadora desta região quando não 
vai além de 0,1% a nível nacional.

GRÁFICO 4.3 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS 
EMPRESAS DA FILEIRA DA CORTIÇA (2012)
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.

Notas: De acordo com a nomenclatura estatística vigente até 2013, o Entre 
Douro e Vouga inclui Arouca, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João 
da Madeira e Vale de Cambra. A Península de Setúbal inclui Alcochete, Almada, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. O Alentejo Litoral 
inclui Odemira, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. O Alentejo 
Central é composto por Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-
Novo, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do 
Alentejo, Vila Viçosa e Sousel. O Algarve inclui todos os municípios da região.



O Gráfico 4.4 ilustra a evolução do emprego nestes ramos de atividade 
desde 2004. As tendências são semelhantes às anteriormente analisadas 
para o número de empresas: os dados do INE apontam para uma relativa 
estabilidade no emprego no fabrico de rolhas (+8%), para crescimento 
significativo no fabrico de outros produtos de cortiça (+33%), embora 
partindo de uma base bastante reduzida, e para uma quebra acentuada 
na preparação a cortiça (-62%). 

GRÁFICO 4.4 – NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO 
POR ATIVIDADE
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.
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TABELA 4.2 – PESO DA INDÚSTRIA DA CORTIÇA NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA (EM NÚMERO DE EMPRESAS)
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.

Preparação Rolhas Outros prod. cortiça

Entre Douro e Vouga 5,8% 11,0% 0,8%

Península de Setúbal 1,2% 0,1% 0,2%

Alentejo Litoral 3,7% 0,0% 0,7%

Alentejo Central 2,9% 0,2% 0,5%

Algarve 0,5% 0,0% 0,2%

Portugal 0,5% 0,7% 0,1%

Pessoal ao serviço
O Sistema de Contas Integradas das Empresas do INE, referenciado na 
secção anterior, aponta para que as empresas da indústria da cortiça 
empregassem, em 2012, 9 190 pessoas. Destas, a maioria (51%), trabalha-
riam em empresas dedicadas ao fabrico de rolhas, 29% em empresas de 
preparação de cortiça e 20% no fabrico de outros produtos de cortiça.

TABELA 4.3 – PESSOAS AO SERVIÇO NA INDÚSTRIA DA 
CORTIÇA (2012)
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.

Nota: EDV – Entre Douro e Vouga.

% do EDV 
em Portugal

% na Ind. 
Trans.  
do EDV

% na Ind. 
Trans.  
portuguesa

Preparação 56,2% 3,0% 0,4%

Rolhas 90,6% 8,4% 0,7%

Outros prod. 
cortiça 68,2% 2,4% 0,3%

Indústria da 
cortiça 76,1% 13,8% 1,4%
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De acordo com esta fonte, cerca de três quartos dos trabalhadores da 
indústria da cortiça trabalham no Entre Douro e Vouga (Tabela 4.3): 
esta concentração é particularmente acentuada no fabrico de rolhas, 
indústria em que ultrapassa os 90%. Consequentemente, a indústria 
da cortiça tem, nesta região, um peso no emprego muito superior ao 
que se regista a nível nacional: a preparação de rolhas representa 3% 
do emprego na indústria transformadora no Entre Douro e Vouga mas 
apenas 0,4% no país; no fabrico de rolhas, estes valores sobem para 
8,4% e 0,7%, respetivamente; e, nos outros produtos de cortiça, são 
de 2,4% e 0,3%.
A base de dados do Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Se-
gurança Social aponta para um número de trabalhadores na indústria 
da cortiça, em 2012, ligeiramente inferior ao registado pelo INE: 8 610. 
Utilizando esta fonte, verifica-se que cerca de quatro em cada cinco 
trabalhadores da indústria de cortiça concluíram apenas o ensino 
básico (Tabela 4.4). A percentagem dos que foram além desse nível de 
escolarização tem, no entanto, vindo a aumentar: entre 2006 e 2012, 
passou de 15,5% para 20%. De assinalar que, neste curto período de 6 
anos, o número de trabalhadores da indústria de cortiça que concluíram 
mestrados e doutoramentos cresceu 142%.

TABELA 4.4 – PESSOAS AO SERVIÇO NA INDÚSTRIA DA 
CORTIÇA POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Fonte: Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social.

2006 2012

Pessoas % Pessoas %

Inferior ao 1º ciclo 282 2,6% 111 1,3%

Ensino básico 8 839 81,6% 6 756 78,5%

Ensino secundário  
e pós-secundário 1 011 9,3% 1 041 12,1%

Bacharelato 172 1,6% 113 1,3%

Licenciatura 481 4,4% 526 6,1%

Mestrado e  
doutoramento 19 0,2% 46 0,5%

Ignorado 32 0,3% 17 0,2%

Total 10 836 8 610

TABELA 4.5 – PESSOAS AO SERVIÇO NA INDÚSTRIA DA 
CORTIÇA POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO
Fonte: Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social.

2006 2012

Pessoas % Pessoas %

Praticantes e  
Aprendizes 50 0,5% 36 0,4%

Encarregados,  
Contramestres,  
Mestres e Chefes

634 5,9% 601 7,0%

Profissionais Não  
Qualificados 3 155 29,1% 2 004 23,3%

Profissionais  
Semiqualificados 2 795 25,8% 652 7,6%

Profissionais  
Qualificados 2 831 26,1% 4 249 49,3%

Profissionais  
Altamente Qualificados 180 1,7% 131 1,5%

Quadros Médios 210 1,9% 255 3,0%

Quadros Superiores 824 7,6% 682 7,9%

Ignorado 157 1,4% 0 0,0%

Total 10 836 8 610

Uma análise do nível de qualificações das pessoas ao serviço (Tabela 
4.5) mostra, igualmente, uma evolução positiva: nos últimos 6 anos, 
a percentagem de trabalhadores não qualificados e semiqualificados 
diminui significativamente (24 pontos percentuais), por contrapartida 
da de trabalhadores qualificados, e aumentou a percentagem de 
chefias e quadros.
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fornecer uma perspetiva 
atual da situação económico-
financeira dos sectores 
representados pela APCOR.
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Este capítulo apresenta uma 
panorâmica da situação económico-
financeira das empresas do 
setor da cortiça. Consideram-
se autonomamente as empresas 
industriais, comerciais e de 
exploração silvícola. Para cada 
uma destas atividades, a análise 
procura, com base nos indicadores 
clássicos, fazer um diagnóstico que 
identifique eventuais debilidades 
mas, igualmente, situações de maior 
solidez e potencialidade.

O objetivo desta análise é fornecer uma perspetiva atual da situação 
económico-financeira dos sectores representados pela APCOR, per-
mitindo às empresas um padrão de comparação com o qual possam 
avaliar o seu próprio desempenho. Tendo em conta a elevada disper-
são da amostra, nomeadamente quanto à dimensão das empresas 
em cada sector de atividade, recorremos a dois indicadores estatísti-
cos: a média, e a mediana. A primeira permite quantificar com exati-
dão os valores médios de cada rubrica, sendo no entanto influencia-
da pela presença de outliers. O segundo indicador não é afetado por 
este problema, dividindo a amostra em partes iguais, tomando como 
referência a variável que estiver a ser analisada, representando assim 
o valor intermédio. 
Todos os dados utilizados para caracterização das amostras dos sectores 
de atividade foram recolhidos da base comercial SABI, com base nos 
mesmos critérios: consideramos todas as empresas com proveitos ope-
racionais e total de ativo positivo para o período 2011-2013. Obtivemos 
assim 413 empresas para os CAE 16293, 16294, e 16295; 86 empresas 
para o CAE 46213; e 21 empresas para o CAE 02300.

Transformação da cortiça - CAE 1629
Esta primeira secção do capítulo incide sobre as seguintes três subclas-
ses da Classificação das Atividades Económicas (CAE):

• 16293 - Indústria de preparação da cortiça;
• 16294 - Fabricação de rolhas de cortiça;
• 16295 - Fabricação de outros produtos de cortiça.

Para o efeito, analisam-se as contas de todas as empresas destas subclas-
ses constantes da base de dados utilizada e que cumprem os critérios 
anteriormente descritos, do que resulta uma amostra de 413 empresas. 
Uma característica marcante das empresas transformadoras de cortiça, 
qualquer que seja o critério de análise, é a sua heterogeneidade. O 
Gráfico 5.1 que apresenta os valores de total do ativo para o ano 2013 
é ilustrativo: é patente a enorme dispersão existente, entre um mínimo 
de 2,7 mil euros e um máximo de 188 milhões. Esta dispersão dificulta 
a identificação de valores que se possam considerar representativos 
da indústria. O procedimento habitual nesta matéria é a utilização da 
média aritmética dos indicadores analisados que, neste caso, é de 2,6 
milhões de euros. No entanto, é visível no gráfico que a larga maioria 
das empresas da indústria têm ativo inferior a este valor que é muito 
influenciado pela presença de algumas, poucas, empresas de grande 
dimensão. De facto, se procurarmos o valor que divide a meio a amostra 
(mediana), verificamos que é de apenas de 495 mil euros.
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Notas: cada coluna indica o valor do ativo de uma empresa; para manter a legibilidade do 
gráfico, truncamos valores superiores a 30 milhões de euros, relativo a 3 empresas do sector.
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GRÁFICO 5.1 – TOTAL DO ATIVO DAS EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA (2013)

Situação Económico-financeira do Setor da 
Cortiça
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TABELA 5.1 - DESAGREGAÇÃO DA AMOSTRA - 
EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA

Subamostra Total ativo 2013 Nº empresas

1 Superior a 5 milhões de euros 38

2 Entre mediana (495 mil €) e 5 
milhões de euros 169

3 Inferior à Mediana (495 mil €) 206

TABELA 5.2 – MEDIANA DO BALANÇO - EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 48 046 12% 49 076 14% 45 666 14%

Ativo Corrente 406 920 88% 364 973 86% 357 852 86%

Total do Ativo 495 553  468 378  467 351  

Capital Próprio 128 675 32% 122 487 29% 106 523 28%

Passivo Não Corrente 41 300 20% 33 587 14% 28 950 14%

Passivo Corrente 178 810 79% 206 932 86% 194 669 86%

Total Passivo 308 504 68% 294 009 71% 274 669 72%

Capital Próprio + Passivo 495 553 468 378 467 351

Balanço
A Tabela 5.2 apresenta a mediana dos valores de balanço da amostra de 413 empresas transformadoras de cortiça. Como já se tinha verificado 
no Gráfico 5.1, em 2013, a mediana do total do ativo foi de 495 mil euros, tendo aumentado 6% face a 2011. Da totalidade das 413 empresas da 
amostra, 165 (40%) registaram um decréscimo do ativo total no período analisado, sendo que, destas, 115 decresceram no ativo fixo e 150 no 
ativo corrente. Nesta amostra total, mais de 85% do ativo é constituído por ativos correntes, percentagem que apresenta ligeira tendência de 
crescimento nos 3 anos em análise.

Considerando alternativamente a média como indicador representativo da realidade setorial, a Tabela 5.3 indica um valor total do ativo, em 2013, 
de 2,6 milhões de euros, 3,3% mais do que em 2011. Ao longo dos três anos analisados, o ativo corrente representou cerca de 70% deste total, 
sendo os remanescentes 30% correspondentes a ativo fixo. A comparação entre estas duas tabelas indicia que as empresas de maior dimensão, 
que enviesam positivamente os valores da média do ativo, apresentam também maior peso do ativo fixo no total de balanço. 

TABELA 5.3 – MÉDIA DO BALANÇO - EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

 Ativo Fixo 775 333 29% 803 746 31% 773 559 30%

 Ativo Corrente 1 858 306 71% 1 765 753 69% 1 774 951 70%

Total do Ativo 2 633 639  2 569 500  2 548 509  

Capital Próprio 900 392 34% 906 470 35% 832 324 33%

Passivo Não Corrente 440 812 25% 385 710 23% 419 732 24%

Passivo Corrente 1 292 435 75% 1 277 320 77% 1 296 454 76%

Total Passivo 1 733 247 66% 1 663 030 65% 1 716 185 67%

Capital Próprio + Passivo 2 633 639  2 569 500  2 548 509  

Tendo em conta a elevada heterogeneidade da amostra, nas secções 
seguintes, para além da amostra total, consideram-se três subamostras 
mais homogéneas, correspondendo a diferentes escalões de total 
de ativo em 2013 (Tabela 5.1): a primeira engloba as empresas com 
ativo superior a 5 milhões de euros; a segunda, aquelas cujo ativo fica 
aquém desse valor mas excede o valor da mediana (495 mil euros); a 
terceira subamostra reúne as empresas com ativo inferior à mediana. 
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Quer se considere a média, quer a mediana, o financiamento do ativo 
foi garantido em cerca de um terço por capital próprio e dois terços 
de capital alheio. Ao longo do período analisado, este rácio alterou-se 
ligeiramente em favor de uma maior proporção de capital próprio. No 
entanto, das 413 empresas, 77 (18,6%) registaram evolução negativa 
do capital próprio entre 2011 e 2013. Relativamente à composição do 
passivo, média e mediana apontam para uma forte preponderância do 
passivo corrente que corresponde a cerca de quatro quintos do total. 
No entanto, entre 2011 e 2013, houve algum acréscimo da proporção 
de passivo não corrente.
As tabelas seguintes repetem a análise para a subamostra composta 
pelas 38 empresas com ativo total, em 2013, superior a cinco milhões 
de euros. Nesta subamostra, o ativo total tem uma mediana de 10,1 

milhões de euros (Tabela 5.4) e uma média de 20,7 milhões (Tabela 5.5). 
Estes valores aumentaram, respetivamente, 21,1% e 4,3%, entre 2011 e 
2013. Neste grupo de maiores empresas, o peso do ativo fixo no total é 
de 27%, em termos de mediana, e de 33%, em termos médios. Ambos 
os valores são superiores aos registados na amostra total, confirmando 
que as maiores empresas utilizam proporcionalmente mais ativo fixo 
do que as de menor dimensão. 
As grandes empresas não se desviam significativamente do conjunto da 
amostra, em matéria de estrutura financeira. Do lado do financiamento, 
o capital próprio representa, ao longo do período, um pouco mais de 
um terço do balanço, tanto para mediana como para média. Dentro do 
passivo, o passivo corrente representa cerca de três quartos do total.

TABELA 5.4 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO SUPERIOR A 5 MILHÕES DE EUROS: MEDIANA 
DO BALANÇO (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 3 870 502 27% 3 771 394 29% 3 478 790 29%

Ativo  
Corrente 5 759 536 73% 5 192 962 71% 5 209 634 71%

Total do Ativo 10 132 663  9 220 634  8 364 356  

Capital Próprio 3 331 633 35% 3 025 083 39% 2 912 583 36%

Passivo Não Corrente 1 633 742 28% 1 647 115 20% 2 006 133 24%

Passivo  
Corrente 5 630 946 72% 4 537 148 80% 3 985 788 76%

Total Passivo 6 789 331 65% 5 997 031 61% 5 548 787 64%

Capital Próprio + Passivo 10 132 663  9 220 634  8 364 356  

TABELA 5.5 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO SUPERIOR A 5 MILHÕES DE EUROS: MÉDIA DO 
BALANÇO (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

 Ativo Fixo 6 719 311 33% 7 000 237 35% 6 773 051 34%

 Ativo Corrente 13 952 757 67% 12 946 272 65% 13 051 064 66%

Total do Ativo 20 672 068  19 946 509  19 824 116  

Capital Próprio 7 075 749 34% 7 406 440 37% 6 714 683 34%

Passivo Não Corrente 3 387 846 25% 2 790 162 22% 3 189 978 24%

Passivo Corrente 10 208 474 75% 9 749 906 78% 9 919 455 76%

Total Passivo 13 596 319 66% 12 540 069 63% 13 109 432 66%

Capital Próprio + Passivo 20 672 068  19 946 509  19 824 116  
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Considerando as 169 empresas com ativo total entre 495 mil e 5 milhões 
de euros, constata-se que o ativo tem mediana de 1,1 milhões de euros 
(Tabela 5.6) e média de 1,5 milhões (Tabela 5.7). Estes valores cresceram 
10,5% e 1,2%, respetivamente, no período analisado, percentagens 
inferiores às registadas na subamostra das maiores empresas. Neste 
segundo grupo de empresas, o ativo corrente tem um peso no ativo 
total que ronda os 87%, em mediana, e 78%, em média, substancialmen-
te superior ao registado no grupo das empresas de maior dimensão.
No período 2011-2013, a estrutura de financiamento destas empresas 

TABELA 5.6 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO ENTRE 495 MIL E 5 MILHÕES DE EUROS: 
MEDIANA DO BALANÇO (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

 Ativo Fixo 149 427   13% 164 796   15% 149 666   15%

 Ativo Corrente 889 162   87% 888 210   85% 788 655   85%

Total do Ativo 1 113 266  1 059 094  1 007 340  

Capital Próprio 364 798 32% 350 391 29% 329 538 28%

Passivo Não Corrente   65 000 13%   79 798 11%   67 430 11%

Passivo Corrente 514 535 87% 480 094 89% 541 258 89%

Total Passivo 730 586 68% 743 565 71% 732 391 72%

Capital Próprio + Passivo 1 113 266  1 059 094  1 007 340  

TABELA 5.7 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO ENTRE 495 MIL E 5 MILHÕES DE EUROS: MÉDIA 
DO BALANÇO (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

 Ativo Fixo 345 014 23% 341 336 22% 322 470 21%

 Ativo Corrente 1 183 386 77% 1 187 381 78% 1 187 203 79%

Total do Ativo 1 528 400 1 528 717 1 509 673

Capital Próprio 533 398 35% 482 548 32% 458 350 30%

Passivo Não Corrente 250 836 25% 248 877 24% 252 548 24%

Passivo Corrente 744 166 75% 797 293 76% 798 775 76%

Total Passivo 995 002 65% 1 046 169 68% 1 051 323 70%

Capital Próprio + Passivo 1 528 400 1 528 717 1 509 673

de dimensão intermédia aproximou-se das de maior dimensão, com 
o peso do capital próprio no balanço a crescer de 28% para 32%, em 
termos de mediana, e de 30% para 35%, em termos médios, possi-
velmente como efeito da crise de financiamento que se verificou no 
período analisado, condicionando as empresas na escolha de fontes de 
financiamento. Ao nível do passivo, é de assinalar a forte discrepância 
entre os valores médios e medianos do financiamento não corrente, 
que indiciam que este estará concentrado num subgrupo limitado 
destas empresas de dimensão intermédia.

A terceira subamostra analisada é composta pelas 206 empresas que 
apresentam ativo total inferior à mediana desta rubrica na amostra 
global. Neste grupo, o ativo total tem uma média de 213 mil euros 
(Tabela 5.9) e uma mediana de 187 mil (Tabela 5.8). Desde 2011, a 
mediana do ativo cresceu 10,6% mas a média estabilizou, resultados 
que não diferem substancialmente dos apresentados para as empresas 
de dimensão intermédia.

Entre estas empresas mais pequenas, o ativo corrente representa 87% 
em mediana do total de balanço, em 2013, e 85%, em média, valores 
superiores aos encontrados nas amostras de empresas de dimensão 
superior: é notória uma relação negativa entre a dimensão das empresas 
e o peso do ativo corrente no ativo total, denotando que as empresas 
de maior dimensão recorrem proporcionalmente mais ao investimento 
em ativo fixo. De assinalar que, nesta subamostra, o peso do ativo 
corrente no total tem vindo a aumentar.
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TABELA 5.8 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO INFERIOR A 495 MIL EUROS: MEDIANA DO 
BALANÇO (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 15 283 9% 16 354 10% 15 727 11%

Ativo Corrente 162 341 91% 148 595 90% 143 015 89%

Total do Ativo 186 564  184 516  168 688  

Capital Próprio 44 537 28% 37 905 27% 33 028 25%

Passivo Não Corrente 20 660 26% 13 063 17% 10 851 11%

Passivo Corrente 65 251 73% 71 539 83% 74 125 89%

Total Passivo 123 961 72% 122 255 73% 123 449 75%

Capital Próprio + Passivo 186 564 184 516 168 688

TABELA 5.9 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO INFERIOR A 495 MIL EUROS: MÉDIA DO 
BALANÇO (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 31 899 15% 40 061 18% 36 924 17%

Ativo Corrente 180 988 85% 177 817 82% 177 072 83%

Total do Ativo 212 887 217 878 213 996

Capital Próprio 62 326 29% 55 227 25% 54 033 25%

Passivo Não Corrente 53 038 35% 54 427 33% 45 871 29%

Passivo Corrente 97 523 65% 108 224 67% 114 092 71%

Total Passivo 150 561 71% 162 651 75% 159 963 75%

Capital Próprio + Passivo 212 887 217 878 213 996

A estrutura de financiamento das empresas de menor dimensão apre-
senta um menor peso de capital próprio (mediana 24%, média 29%) 
do que a das empresas das restantes subamostras. No entanto, no 
período 2011-2013, o recurso ao capital próprio aumentou mais do que 
ao passivo, eventualmente fruto de dificuldades de acesso a crédito.

Demonstração de resultados
Tal como se fez relativamente ao balanço, a análise da demonstração 
de resultados incide primeiro sobre a amostra global de 413 empresas 
e, depois, sobre as três subamostras anteriormente definidas em função 
do escalão do ativo total.
A heterogeneidade que carateriza a amostra em termos de ativo é 
igualmente patente a nível dos proveitos operacionais, como se verifica 
no Gráfico 5.2, onde é também visível uma acentuada discrepância 

entre a média e a mediana desta variável. A média de 2,5 milhões de 
euros é muito influenciada pela presença de um número limitado de 
empresas com proveitos operacionais superiores ao que é comum na 
indústria. A Tabela 5.10 mostra que a mediana da mesma variável é 
de apenas 500 mil euros: metade das empresas da amostra analisada 
tem proveitos operacionais inferiores a este montante. A mesma tabela 
mostra, ainda assim, que este valor cresceu 22,7% desde 2011. 
No entanto, o Gráfico 5.3 mostra que também este crescimento se 
distribuiu de forma muito heterogénea, com uma média de 9,8% ao 
ano mas uma mediana de apenas 1,1%. Das 413 empresas da amostra, 
215 (52%) conseguiram, neste período, aumentar os seus proveitos 
operacionais, sendo que 124 (30%) cresceram mais de 10% ao ano. 
Em contrapartida, 35 empresas (8%) tiveram uma redução dos pro-
veitos operacionais superior a 5% ao ano. As taxas de crescimento 
mais elevadas concentram-se predominantemente em empresas de 
pequena dimensão. 



GRÁFICO 5.2 – PROVEITOS OPERACIONAIS - EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA (2013, VALORES 
EM EUROS) 
Nota: para manter a legibilidade do gráfico, truncamos valores superiores a 35 milhões de euros,  
relativo a 2 empresas do sector.

GRÁFICO 5.3 - TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 
DOS PROVEITOS OPERACIONAIS - EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA, 2011-2013
Fonte: INE | Sistema de Contas Integradas das Empresas.
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Nas empresas transformadoras de cortiça, o custo das matérias é o maior 
responsável pela absorção da receita operacional, representando um 
pouco mais de dois terços dos proveitos operacionais, tanto na mediana 
(Tabela 5.10), como na média (Tabela 5.11). Seguem-se-lhe em impor-
tância os gastos com o pessoal, com um peso de cerca de 12%-13%. 

TABELA 5.10 – MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EMPRESAS TRANSFORMADORAS  
DE CORTIÇA (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 487 544 472 226 407 475  

Proveitos Operacionais 500 178 446 135 407 494  

Custo das Matérias 289 039 64% 304 111 63% 320 647 65%

Gastos com Pessoal 62 158 14% 62 603 13% 61 466 12%

Outros Gastos Operacionais 57 887 13% 50 107 14% 54 664 13%

EBITDA 29 325 6.8% 31 609 6.8% 30 116 7.0%

Depreciações e Amortizações 9 067 9 888 8 891  

Resultado Operacional 18 552 4.2% 17 407 4.1% 18 972 4.8%

Proveitos e Gastos Financeiros -2 718 -2 219 -2 399  

Resultado Antes de Impostos 11 355  10 238  12 263  

Imposto Sobre Rendimento 3 433 27% 3 225 27% 2 409 19%

Resultado Líquido 6 735 1.5% 7 082 1.5% 9 437 1.9%

Entre 2011 e 2013, a margem EBITDA diminuiu ligeiramente, tanto 
em valor absoluto como, sobretudo, em percentagem do volume 
de negócios, quer em termos medianos (Tabela 5.10), quer médios 
(Tabela 5.11). Apontando também no sentido de uma deterioração 
da performance operacional das empresas da amostra, a Tabela 5.19, 
mostra que o número de empresas com EBITDA negativo aumentou, 
de 2011 para 2013, embora seja de apenas 55 (13% da amostra). O resul-
tado operacional e o resultado líquido apresentam também tendência 
decrescente. A forte discrepância entre os valores mediano e médio 
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TABELA 5.11 – MÉDIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA (EUROS)
2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 2 452 979 2 454 724 2 246 818

Proveitos Operacionais 2 444 601 2 485 852 2 242 645

Custo das Matérias 1 658 966 68% 1 696 781 69% 1 488 947 66%

Gastos com Pessoal 297 797 12% 294 300 12% 282 585 13%

Outros Gastos Operacionais 283 349 12% 247 187 10% 248 765 11%

EBITDA 212 867 8,7% 216 456 8,8% 226 521 10,1%

Depreciações e Amortizações 72 121 73 947 73 541

Resultado Operacional 140 746 5,7% 142 508 5,8% 152 980 6,8%

Proveitos e Gastos Financeiros -42 838 -48 482 -43 757

Resultado Antes de Impostos 97 908 94 026 109 223

Imposto Sobre Rendimento 37 056 38 736 38 452

Resultado Líquido 60 852 2,5% 55 290 2,3% 70 771 3,1%

entre eles explica situações e evoluções aparentemente contraditórias, 
como à frente se verá. As principais rubricas de custo destas empresas 
de maior dimensão não se diferenciam significativamente das antes 
apresentadas para o conjunto da amostra. O custo da mercadoria 
vendida e matérias consumidas é o maior responsável pela absorção 
dos proveitos operacionais, com mediana e média que representam 
aproximadamente 70% desta rubrica. Os custos com pessoal são o 
segundo gasto operacional mais relevante, representando entre 10% 
e 13% no período analisado, para ambos os indicadores estatísticos.

TABELA 5.12 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO SUPERIOR A 5 MILHÕES DE EUROS: 
MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 8 152 156 8 101 877 8 603 043  

Proveitos Operacionais 8 058 707 8 186 705 7 957 069  

Custo das Matérias 5 697 238 68% 5 779 491 66% 5 644 556 67%

Gastos com Pessoal 969 985 13% 972 078 13% 825 707 13%

Outros Gastos Operacionais 860 672 12% 869 722 9% 792 177 12%

EBITDA 623 542 7.0% 651 019 8.2% 608 777 9.0%

Depreciações e Amortizações 232 401 239 489 252 674  

Resultado Operacional 415 841 4.7% 355 577 5.5% 390 937 5.8%

Proveitos e Gastos Financeiros -241 578 -258 478 -195 194  

Resultado Antes de Impostos 146 921  123 310  153 078  

Imposto Sobre Rendimento 28 275 27% 39 623 27% 45 082 26%

Resultado Líquido 75 416 1.2% 88 560 1.2% 122 799 1.9%

(18,5 mil versus 141 mil euros, para o resultado operacional e 6,7 mil 
versus 60 mil para o resultado líquido) indica, como noutras variáveis, 
a presença de um grupo limitado de empresas com valores muito 
superiores aos que são comuns na amostra. Em 2013, 335 empresas 
(81%) registaram resultado líquido positivo.
Segmentando a análise, as empresas com ativo total superior a 5 mi-
lhões de euros apresentaram, em 2013, proveitos operacionais com 
uma mediana ligeiramente superior a 8 milhões de euros (Tabela 5.12) 
e uma média de 18,5 milhões (Tabela 5.13). Estes valores têm-se man-
tido sensivelmente estáveis nos últimos três anos mas a discrepância 
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A mediana do EBITDA superou os 600 mil euros, nos 3 anos considerados, 
com um peso nos proveitos operacionais em queda de 9% para 7%. Já 
o valor médio desta variável é de 1,8 milhões de euros, correspondentes 
a 9,5% da média dos proveitos operacionais. O resultado operacional é 
significativamente afetado pelos gastos de depreciações e amortizações 
que consomem cerca de um terço do EBITDA. Em termos de mediana, os 
proveitos e gastos financeiros absorvem mais de metade do resultado ope-

racional o que, apesar do seu impacto médio ser menor, indica atingirem 
significativamente grande parte das empresas desta subamostra. Após 
o pagamento de impostos, o resultado líquido tem uma vmédia de 534 
mil euros, correspondentes a 2,9% dos proveitos operacionais, mas uma 
mediana de apenas 75 mil (1,2%), indiciando uma forte concentração num 
pequeno grupo de empresas. Tanto a média como a mediana evoluíram 
negativamente ao longo do período 2011-2013.

TABELA 5.13 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO SUPERIOR A 5 MILHÕES DE EUROS: MÉDIA 
DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 18 560 345 18 606 883 16 552 061

Proveitos Operacionais 18 549 435 18 919 115 16 458 398

Custo das Matérias 12 628 524 68% 13 004 366 69% 10 813 528 66%

Gastos com Pessoal 2 134 030 12% 2 125 274 11% 2 059 937 13%

Outros Gastos Operacionais 2 031 095 11% 1 617 912 9% 1 779 273 11%

EBITDA 1 766 697 9,5% 1 859 331 9,8% 1 899 322 11,5%

Depreciações e Amortizações 570 411 589 229 584 331

Resultado Operacional 1 196 285 6,4% 1 270 102 6,7% 1 314 991 8,0%

Proveitos e Gastos Financeiros -343 931 -396 793 -351 621

Resultado Antes de Impostos 852 354 873 309 963 369

Imposto Sobre Rendimento 317 874 37% 331 561 38% 343 595 36%

Resultado Líquido 534 480 2,9% 541 748 2,9% 619 775 3,8%

Na segunda subamostra considerada, a das empresas com ativo entre 
495 mil e 5 milhões de euros, os proveitos operacionais apresentam, 
em 2013, uma mediana de cerca de 1 milhão de euros (Tabela 5.14) 
e uma média de 1,5 milhões (Tabela 5.15). A mediana cresceu ligeira-
mente (8,5%) ao longo do período analisado mas a média permaneceu 
estável. As principais rubricas de custo são, como é caraterístico do 
setor, os custos com as matérias e os gastos com o pessoal. O EBITDA 
representa entre 6% e 7% dos proveitos operacionais, aquém do 

alcançado pelas empresas de maior dimensão, e sofreu uma ligeira 
quebra de 2011 para 2013. Também o resultado operacional e o 
resultado líquido são percentualmente inferiores aos das empresas 
de maior dimensão e apresentam a mesma ligeira tendência de evo-
lução negativa. A diferença de rendibilidade entre os dois escalões de 
dimensão é, no entanto, atenuada a nível do resultado líquido, devido 
ao peso mais elevado que os gastos financeiros têm nas empresas 
de maior dimensão.
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TABELA 5.14 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO ENTRE 495 MIL E 5 MILHÕES DE EUROS: 
MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 1 072 460 1 032 838 999 915  

Proveitos Operacionais 1 082 602 1 063 443 997 092  

Custo das Matérias 700 237 67% 691 174 66% 704 771 69%

Gastos com Pessoal 123 908 13% 129 742 11% 110 117 11%

Outros Gastos Operacionais 121 033 13% 100 754 11% 115 959 12%

EBITDA 67 133 6.7% 68 894 6.9% 70 678 6.9%

Depreciações e Amortizações 19 236 22 365 21 627  

Resultado Operacional 42 451 4.1% 50 544 4.2% 47 135 4.5%

Proveitos e Gastos Financeiros -12 369 -12 212 -13 265  

Resultado Antes de Impostos 20 464  21 339  22 264  

Imposto Sobre Rendimento 6 911 28% 7 572 29% 6 002 25%

Resultado Líquido 10 947 1.1% 13 965 1.3% 16 075 1.4%

TABELA 5.15 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO ENTRE 495 MIL E 5 MILHÕES DE EUROS: 
MÉDIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 1 493 118 1 513 294 1 461 597

Proveitos Operacionais 1 479 501 1 519 503 1 469 534

Custo das Matérias 1 008 179 68% 1 031 465 68% 1 006 217 68%

Gastos com Pessoal 195 308 13% 190 807 13% 179 031 12%

Outros Gastos Operacionais 191 175 13% 196 186 13% 170 964 12%

EBITDA 98 456 6,7% 94 836 6,2% 105 384 7,2%

Depreciações e Amortizações 40 911 40 724 40 781

Resultado Operacional 57 545 3,9% 54 112 3,6% 64 603 4,4%

Proveitos e Gastos Financeiros -24 523 -26 137 -25 259

Resultado Antes de Impostos 33 021 27 975 39 344

Imposto Sobre Rendimento 14 316 43% 16 022 57% 14 246 36%

Resultado Líquido 18 705 1,3% 11 953 0,8% 25 099 1,7%

As empresas com ativo inferior a 495 mil euros apresentam, em 2013, 
uma média de proveitos operacionais de 266 mil euros (Tabela 5.17), 
com uma mediana de apenas 182 mil (Tabela 5.16), sem evolução 
significativa no período analisado. Tal como nos restantes escalões de 
dimensão, o custo das matérias é o componente mais significativo dos 

custos operacionais, embora aqui com um peso ligeiramente menor. 
Em contrapartida, os gastos com pessoal absorvem, nestas empresas, 
uma maior percentagem dos proveitos operacionais (mediana 15%, 
média 16%) do que nas empresas de maior dimensão, indiciando 
uma combinação de fatores de produção mais intensiva em trabalho.
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TABELA 5.16 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO INFERIOR A 495 MIL EUROS: MEDIANA DA 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 180 692 168 790 183 625  

Proveitos Operacionais 181 529 181 196 183 416  

Custo das Matérias 100 293 61% 88 494 59% 86 038 61%

Gastos com Pessoal 25 158 15% 23 870 15% 24 911 14%

Outros Gastos Operacionais 27 133 16% 24 543 16% 22 118 14%

EBITDA 12 663 6.8% 10 613 5.9% 13 711 6.4%

Depreciações e Amortizações 3 759 3 511 3 784  

Resultado Operacional 7 666 4.4% 7 112 3.9% 8 267 5.1%

Proveitos e Gastos Financeiros -83 -189 -40  

Resultado Antes de Impostos 5 878  4 711  5 981  

Imposto Sobre Rendimento 1 516 27% 1 228 27% 985 15%

Resultado Líquido 3 542 2.0% 3 236 1.8% 4 996 2.9%

O EBITDA destas empresas foi, em 2013, de 12,7 mil euros (mediana) 
e 20 mil (média), correspondendo a 6,8% e 7,6% dos proveitos opera-
cionais, respetivamente, o que representa uma taxa de rendibilidade 
mais elevada do que a obtida pelas empresas do escalão de dimensão 
seguinte. O mesmo acontece, aliás, a nível de resultado operacional 

TABELA 5.17 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO INFERIOR A 495 MIL EUROS: MÉDIA DA 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 269 175 247 538 252 173

Proveitos Operacionais 265 564 247 254 254 572

Custo das Matérias 169 353 64% 156 734 63% 164 905 65%

Gastos com Pessoal 43 156 16% 41 452 17% 39 679 16%

Outros Gastos Operacionais 36 567 14% 36 176 15% 30 264 12%

EBITDA 20 099 7,6% 13 176 5,3% 17 325 6,8%

Depreciações e Amortizações 5 808 6 151 6 193

Resultado Operacional 14 291 5,4% 7 025 2,8% 11 132 4,4%

Proveitos e Gastos Financeiros -2 322 -2 563 -2 143

Resultado Antes de Impostos 11 970 4 463 8 990

Imposto Sobre Rendimento 3 910 33% 3 353 75% 2 021 22%

Resultado Líquido 8 060 3,0% 1 109 0,4% 6 968 2,7%

e resultado líquido. Quanto a este último indicador, as empresas de 
menor dimensão apresentam até as percentagens de rendibilidade 
mais elevadas das três subamostras consideradas o que é um aspeto 
que justifica consideração pelas eventuais implicações estratégicas 
que possa ter.
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Rácios económico-financeiros
A terminar, analisam-se alguns rácios económico-financeiros funda-
mentais. Os valores aqui apresentados correspondem à média ou 
mediana dos valores individuais que os mesmos rácios apresentam 
nas empresas em análise.
A Tabela 5.18 mostra que, entre 2011 e 2013, o peso do custo das 
matérias nos proveitos operacionais diminuiu ligeiramente: a média 
deste indicador passou de 66% para 64,5% e a sua mediana de 68,6% 
para 66,9%. No mesmo sentido, a Tabela 5.19 mostra que o número 
de empresas para quem este indicador excede determinados limiares 
críticos tem vindo a diminuir. 
Esta evolução proporcionou uma melhoria da margem de EBITDA mé-
dio, que passou de 4,5% para 8,6%, melhoria que resulta essencialmente 
da redução do valor muito negativo do EBITDA numa única empresa. 
Na verdade, o número de empresas com margem de EBITDA negativa 
aumentou quase 20%. A mediana deste indicador permaneceu sen-
sivelmente inalterada (6,8%), o que traduz mais fielmente a realidade 

global do setor. Pelo contrário, a rendibilidade operacional do ativo, 
que representa o retorno gerado por cada euro investido no ativo da 
empresa1, diminuiu, quer em termos de média (de 5,5% para 5,1%), quer 
de mediana (4,6% para 4,0%). A margem de lucro, correspondente ao 
peso dos resultados líquidos nos proveitos operacionais, revela também 
uma ligeira quebra, de 1,9% para 1,5%, quando analisada em termos de 
mediana, embora a sua média passe de valores negativos para zero. A 
Tabela 5.19 mostra que o número de empresas com margem de lucro 
negativa aumentou, de 2011 para 2013, atingindo 18% da amostra.
Em termos operacionais, a rotação do ativo apresenta valores próximos 
de 100%, na mediana, e ligeiramente superiores, na média, mais uma 
vez como possível efeito decorrente da exploração das economias de 
escala das maiores empresas. Mais de 10% das empresas da amostra 
conseguem obter valores superiores a 200%. No entanto, a tendência 
é de redução, o que penaliza a rentabilização dos capitais próprios 
das empresas.

1  Tendo em conta que o ativo é financiado por capital próprio e por passivo, o retorno do ativo não 
deverá ser influenciado pelas distintas fontes de financiamento, pelo que utilizamos o resultado 
operacional, que não é influenciado pela estrutura de capitas da empresa.

TABELA 5.18 – RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS - EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA
Notas: A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo e 7 empresas com rendibilidade inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios 4,1% 5,8% 8,9% 6,3% 11,4% 9,6%

Rend. Operac. Ativo 5,1% 4,0% 5,0% 4,1% 5,5% 4,6%

Autonomia Financeira 26,5% 31,8% 26,7% 29,3% 26,7% 28,4%

Rotação do Ativo 116,9% 99,3% 120,5% 103,3% 122,4% 105,7%

CMVMC / Prov. Operac. 64,5% 66,9% 64,9% 65,9% 66,0% 68,6%

Margem EBITDA 8,6% 6,8% 4,9% 6,8% 4,5% 7,0%

Margem de lucro 0,0% 1,5% -3,7% 1,5% -3,0% 1,9%



56 SITUAÇÃO ECOnómICO-FInAnCEIRA DO SETOR DA CORTIÇA

TABELA 5.19 – VALORES CRÍTICOS DE ALGUNS RÁCIOS – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA
Nota: a tabela apresenta o número de empresas abrangidas pelo critério indicado.

Indicador Critério 2013 2012 2011

Autonomia Financeira

< 0% 39 36 35

< 5% 65 58 58

< 20% 147 146 159

< 50% 312 317 325

Rotação do Ativo

< 80% 149 148 145

< 100% 208 196 191

< 150% 314 307 303

< 200% 354 353 350

CMVMC

> 80% 62 61 72

>70% 159 146 172

> 60% 236 236 250

> 50%

Margem EBITDA

< 0% 54 51 46

< 5% 145 156 148

< 10% 277 287 274

< 20% 364 371 359

Margem de lucro

< 0% 74 72 66

< 2% 227 234 208

< 5% 312 322 294

< 10% 362 366 355

No mesmo sentido, a Tabela 5.18 mostra que a autonomia financeira 
das empresas do sector cresceu ligeiramente, tal como já verificado na 
análise do balanço, passando de 28,4% em 2011 para 31,8% em 2013, 
em termos de mediana. No entanto, também aumentou o número de 
empresas com autonomia financeira inferior a 0% e a 5% (Tabela 5.19). 
Verificou-se, portanto, uma polarização da indústria, com a situação 
financeira da algumas empresas a agravar-se e a de outras a melhorar. 
Fruto da combinação da degradação da margem de lucro, diminui-
ção da rotação do ativo e ligeiro aumento da autonomia financeira, 
a rendibilidade do capital próprio das empresas da amostra, isto é, o 
resultado líquido gerado por cada euro investido em capitais próprios, 
mostra uma tendência de diminuição: a mediana deste indicador caiu 
de 9,6%, em 2011, para 5,8%, em 2013, e a sua média passou, no mesmo 
período, de 11,4% para 4,1%.
Segmentando a análise, verifica-se (Tabela 5.20, Tabela 5.21, Tabela 5.22) 
que a tendência de degradação da rendibilidade do capital próprio é 
comum aos três escalões de dimensão anteriormente considerados. 
Constata-se também que este indicador é mais elevado nas empresas 
de menor dimensão, para as quais atinge uma mediana de 9,5%, do que 

nas de dimensão intermédia (4,1%) ou elevada (3,3%). Esta melhor per-
formance das empresas mais pequenas assenta numa tripla vantagem: 
maior margem de lucro, maior rotação do ativo e menor autonomia 
financeira. Mais uma vez, aspetos a merecerem análise e consideração.
Quanto à autonomia financeira, as empresas com ativo inferior a 495 
mil euros apresentam, em 2013, uma mediana de 27,7%, contra 32,1% 
nas empresas de dimensão intermédia e 34,9% nas maiores. Evidente-
mente, se favorece a rentabilização do capital próprio, uma reduzida 
autonomia financeira implica, em contrapartida, níveis elevados de risco 
financeiro. A nível da rotação do ativo, a vantagem das empresas mais 
pequenas é muito acentuada: apresentam, em 2013, uma mediana de 
113,5%, sensivelmente idêntica à de anos anteriores. Nas empresas com 
ativo entre 495 mil e 5 milhões de euros este indicador é de 96,3% e 
nas que superam aquele limiar é de apenas 79,7%, em ambos os casos 
com uma evolução negativa ao longo dos últimos três anos. Quanto à 
margem de lucro, as empresas mais pequenas apresentaram, em 2013, 
uma mediana de 2,0%, enquanto os outros escalões apresentaram 
valores de 1,1% e 1,2%.
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TABELA 5.20 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO SUPERIOR A 5 MILHÕES DE EUROS:  
RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS 
Notas: A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios 4.6% 3.3% 5.5% 3.0% 7.1% 5.1%

Rend. Operac. Ativo 3.2% 4.0% 4.1% 4.7% 4.8% 4.6%

Autonomia Financeira 28.7% 34.9% 32.1% 38.8% 32.2% 35.7%

Rotação do Ativo 80.7% 79.7% 89.3% 80.1% 87.1% 85.8%

CMVMC / Prov. Operac. 66.5% 67.6% 69.3% 65.8% 66.8% 66.5%

Margem EBITDA -2.4% 7.0% 1.2% 8.2% 6.1% 9.0%

Margem de lucro -11.4% 1.2% -8.2% 1.2% -2.6% 1.9%

TABELA 5.21 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO ENTRE 495 MIL E 5 MILHÕES DE EUROS: 
RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS 
Notas: A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios 3,3% 4,1% 8,7% 4,8% 10,6% 6,6%

Rend. Operac. Ativo 3,9% 3,6% 4,3% 3,9% 4,9% 4,2%

Autonomia Financeira 34,7% 32,1% 32,4% 29,0% 31,6% 28,4%

Rotação do Ativo 101,3% 96,3% 109,9% 100,9% 110,5% 99,9%

CMVMC / Prov. Operac. 66,5% 68,0% 65,8% 67,1% 67,4% 70,1%

Margem EBITDA 9,3% 6,7% 6,9% 7,0% 7,5% 6,8%

Margem de lucro -0,2% 1,1% -0,9% 1,3% -1,8% 1,4%

TABELA 5.22 – EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CORTIÇA COM ATIVO INFERIOR A 495 MIL EUROS:  
RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
Notas: A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios 4,8% 9,5% 9,8% 9,4% 13,0% 15,2%

Rend. Operac. Ativo 6,5% 4,6% 5,8% 4,2% 6,1% 5,2%

Autonomia Financeira 19,4% 27,7% 20,9% 27,3% 21,6% 25,0%

Rotação do Ativo 136,6% 113,5% 135,2% 111,5% 139,0% 120,1%

CMVMC / Prov. Operac. 62,1% 65,5% 63,1% 64,1% 64,6% 66,7%

Margem EBITDA 10,0% 6,8% 4,0% 5,9% 1,7% 6,4%

Margem de lucro 2,3% 2,0% -5,2% 1,8% -4,1% 2,9%
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Comercialização de cortiça – CAE 
46213

A amostra de empresas que se dedicam à comercialização por grosso 
de cortiça é composta por 86 empresas. 

Balanço
Tal como as transformadoras, também as empresas comerciais mostram 
uma acentuada heterogeneidade que o Gráfico 5.4 ilustra relativamente 
ao seu ativo total. O ativo médio é de 716 mil euros mas a mediana 
é cerca de metade, apenas 371 mil euros, discrepância que reflete a 
presença de empresas de dimensão consideravelmente superior à 
que é comum no setor.

TABELA 5.23 – MEDIANA DO BALANÇO - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA (EUROS)
Notas: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 21 114 8% 17 647 7% 19 851 7%

Ativo Corrente 283 537 92% 305 037 93% 304 021 93%

Total do Ativo 370 594  345 910  373 539  

Capital Próprio 80 028 27% 72 386 23% 67 396 19%

Passivo Não Corrente 33 180 29% 42 114 20% 38 626 15%

Passivo Corrente 138 857 71% 143 161 80% 128 409 85%

Total Passivo 246 888 73% 237 111 77% 270 896 81%

Capital Próprio + Passivo 370 594 345 910 373 539

TABELA 5.24 – MÉDIA DO BALANÇO - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA (EUROS)

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 134 467 19% 102 041 15% 102 799 16%

Ativo Corrente 582 243 81% 591 279 85% 534 601 84%

Total do Ativo 716 711 693 320 637 400

Capital Próprio 221 968 31% 184 554 27% 163 047 26%

Passivo Não Corrente 186 631 38% 151 088 30% 148 674 31%

Passivo Corrente 308 112 62% 357 678 70% 325 679 69%

Total Passivo 494 743 69% 508 766 73% 474 353 74%

Capital Próprio + Passivo 716 711 693 320 637 400
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A Tabela 5.24 mostra que o ativo médio das empresas comercializadoras 
cresceu 12,6%, entre 2011 e 2013. No entanto, na Tabela 5.23 constata-
-se que a mediana da mesma variável permaneceu sensivelmente 
inalterada, o que sugere que o crescimento que ocorreu se terá con-
centrado nas empresas que tinham já maior dimensão. O ativo corrente 
ultrapassa 90% do ativo total, em termos de mediana, mas, em termos 
de média, é cerca de 10 pontos percentuais inferior. Portanto, tal como 
nas empresas transformadoras, também nas comerciais as de maior 
dimensão têm uma maior proporção de ativo fixo.

Embora a sua importância tenha vindo a aumentar, em 2013, o capital 
próprio assegurava, em média, 31% do financiamento das empresas 
comercializadoras, sendo a mediana deste indicador de 27%, valores 
inferiores aos das empresas industriais. Quanto ao passivo, 62% era, em 
média, de natureza corrente (Tabela 5.24). 
Dada a heterogeneidade das empresas da amostra, segmentámos a 
análise utilizando, neste caso, como critério a média: consideramos 
duas subamostras correspondentes, respetivamente, às empresas com 
dimensão superior e inferior à média do setor.

Subamostra Total activo 2013 N. Empresas

1 Superior à média (716,7 mil euros) 24

2 Inferior à média (716,7 mil euros) 62

Entre as empresas comercializadoras de cortiça, as 24 de maior dimen-
são apresentam uma mediana do total do ativo de aproximadamente 
1,3 milhões de euros (Tabela 5.26) e uma média de 1,8 milhões de 
euros (Tabela 5.27). Tanto a média como a mediana aumentaram de 

O capital próprio destas empresas tem vindo a aumentar, em valor 
absoluto e em percentagem do ativo. Em 2013, assegurou cerca de 30% 
do financiamento da atividade. O passivo apresenta um crescimento 
mais lento, em valor absoluto, perdendo peso no financiamento, em 
termos relativos. O passivo não corrente tem vindo a ganhar importância 

2011 para 2013, 10,7% no primeiro caso e 16,4% no segundo. O peso 
do ativo corrente no total do ativo é ligeiramente inferior a 80%, em 
termos de média, mas atinge os 90%, na mediana, com uma aparente 
tendência de diminuição.

no financiamento destas empresas, representando, no último ano, 38% 
do passivo médio. A mediana do mesmo indicador é, no entanto, de 
apenas 14%, sinalizando que o passivo não corrente estará concentrado 
num número reduzido de empresas.

TABELA 5.26 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO SUPERIOR À MÉDIA:  
MEDIANA DO BALANÇO (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

 Ativo Fixo 166 637 10% 81 675 9% 56 767 8%

 Ativo Corrente 1 048 946 90% 1 067 355 91% 936 841 92%

Total do Ativo 1 339 686  1 267 025  1 210 663  

Capital Próprio 414 437 29% 316 566 23% 264 550 22%

Passivo Não Corrente 120 346 14% 22 133 4% 39 688 7%

Passivo Corrente 658 938 86% 820 229 96% 678 987 93%

Total Passivo 914 293 71% 820 229 77% 844 717 78%

Capital Próprio + Passivo 1 339 686 1 267 025 1 210 663

TABELA 5.25 – DESAGREGAÇÃO DA AMOSTRA - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA
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TABELA 5.27 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO SUPERIOR À MÉDIA:  
MÉDIA DO BALANÇO (EUROS)

TABELA 5.28 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO INFERIOR À MÉDIA:  
MEDIANA DO BALANÇO (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 390 256 21% 273 130 15% 277 856 18%

Ativo Corrente 1 451 706 79% 1 491 040 85% 1 304 253 82%

Total do Ativo 1 841 963 1 764 169 1 582 109

Capital Próprio 596 309 32% 476 613 27% 408 771 26%

Passivo Não Corrente 472 647 38% 327 974 25% 313 657 27%

Passivo Corrente 773 007 62% 959 582 75% 859 681 73%

Total Passivo 1 245 654 68% 1 287 556 73% 1 173 338 74%

Capital Próprio + Passivo 1 841 963 1 764 169 1 582 109

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 13 028 7% 14 685 7% 15 828 7%

Ativo Corrente 194 657 93% 194 070 93% 165 547 93%

Total do Ativo 254 761  232 688  204 920  

Capital Próprio 53 575 27% 43 375 23% 37 130 19%

Passivo Não Corrente 27 394 41% 47 122 34% 38 626 30%

Passivo Corrente 64 776 59% 77 417 66% 72 789 70%

Total Passivo 179 289 73% 182 619 77% 154 174 81%

Capital Próprio + Passivo 254 761 232 688 204 920

As empresas comercializadoras de dimensão inferior à média apresen-
tam uma mediana do ativo total de 255 mil euros (Tabela 5.28) e uma 
média de 281 mil euros (Tabela 5.29), tendo a mediana aumentado 
24,3%, nos últimos três anos, enquanto a média crescia apenas 3,7%. 
Em média, o ativo corrente representa 87% do ativo, valor considera-
velmente superior ao registado no grupo das empresas de dimensão 
superior à média.
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TABELA 5.29 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO INFERIOR À MÉDIA:  
MÉDIA DO BALANÇO (EUROS)

TABELA 5.30 – MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
DE CORTIÇA (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

 Ativo Fixo 35 452 13% 35 813 13% 35 036 13%

 Ativo Corrente 245 677 87% 242 985 87% 236 671 87%

Total do Ativo 281 129 278 798 271 707

Capital Próprio 77 062 27% 71 499 26% 67 928 25%

Passivo Não Corrente 75 915 37% 82 616 40% 84 810 42%

Passivo Corrente 128 152 63% 124 683 60% 118 969 58%

Total Passivo 204 067 73% 207 299 74% 203 779 75%

Capital Próprio + Passivo 281 129 278 798 271 707

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 376 141 344 263 321 485  

Proveitos Operacionais 376 141 349 086 319 095  

Custo das Matérias 300 595 74% 269 907 76% 213 317 71%

Gastos com Pessoal 19 242 5% 15 041 5% 15 265 6%

Outros Gastos Operacionais 39 966 13% 34 896 10% 36 950 12%

EBITDA 22 202 6,4% 28 805 5,6% 21 995 6,3%

Depreciações e Amortizações 5 588 5 169 5 375  

Resultado Operacional 16 533 4,0% 17 573 3,6% 14 859 3,9%

Proveitos e Gastos Financeiros -976 -1 236 -1 210  

Resultado Antes de Impostos 12 152  9 912  9 941  

Imposto Sobre Rendimento 3 274 25% 3 166 26% 1 677 14%

Resultado Líquido 7 297 1,6% 7 142 1,3% 8 126 2,1%

Tal como nas maiores, também entre as empresas de menor dimensão 
o capital próprio tem vindo a aumentar, tanto em valor absoluto, como 
em percentagem do ativo. Comparando os dois grupos, os níveis 
de autonomia financeira são, no entanto, um pouco mais baixos no 
grupo das empresas de menor dimensão. Em média, o passivo total 
tem-se mantido estável, embora se registe algum crescimento da 
sua mediana. Ao contrário do que acontece nas empresas de maior 
dimensão, não há, neste caso, indícios de aumento da utilização de 
passivo não corrente.

Demonstração de resultados
As empresas comercializadoras de cortiça apresentam uma mediana 
dos proveitos operacionais em crescimento, tendo atingido, em 2013, 
376 mil euros (Tabela 5.30). A média desta variável é consideravelmente 
superior, excedendo os 800 mil euros (Tabela 5.31), refletindo a exis-
tência de algumas empresas de dimensão significativa.
Os custos com as matérias são a principal rubrica de custos, absorvendo 
entre três quartos e 80% dos proveitos operacionais, consoante o ano 
considerado. Os gastos com pessoal têm aqui um peso substancial-
mente inferior ao registado nas empresas transformadoras, não indo 
além de 5% a 6% dos proveitos operacionais. Em contrapartida, o peso 
de outros gastos operacionais ascende a 10% a 13%.
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A margem EBITDA representa, em média, 6,5% dos proveitos e o re-
sultado operacional 4,7%. Os gastos financeiros são relativamente 
reduzidos, mas o seu peso é muito menor em termos medianos (0,3% 
dos proveitos) do que médios (1,7%), sinalizando a presença de em-

Segmentando a análise, verifica-se que a mediana dos proveitos opera-
cionais das empresas de dimensão superior à média excede 1,5 milhões 
de euros, em 2013, tendo registado um crescimento acentuado de 2011 
para 2012 e estabilizado no ano seguinte (Tabela 5.32). A mediana das 

presas em que atingem uma expressão significativa. Em 2013, o peso 
do resultado líquido nos proveitos operacionais teve uma mediana de 
1,6% e uma média de 2,0%. Em termos médios, este indicador tem vindo 
a diminuir desde 2011 mas a evolução da mediana não é uniforme.

taxas de crescimento é, no entanto, negativa, pelo que, pelo menos, 
metade das empresas desta subamostra diminuiu os seus proveitos 
operacionais de 2011 a 2013.

TABELA 5.31 – MÉDIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
DE CORTIÇA (EUROS)

TABELA 5.32 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO SUPERIOR À MÉDIA:  
MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 798 423 853 648 677 426

Proveitos Operacionais 804 207 856 946 678 230

Custo das Matérias 614 948 77% 683 884 80% 512 899 76%

Gastos com Pessoal 46 675 6% 42 534 5% 38 509 6%

Outros Gastos Operacionais 84 958 11% 72 268 8% 65 407 10%

EBITDA 51 842 6,5% 54 961 6,4% 60 610 8,9%

Depreciações e Amortizações 14 219 12 661 12 912

Resultado Operacional 37 622 4,7% 42 300 5,0% 47 698 7,0%

Proveitos e Gastos Financeiros -13 595 -13 800 -11 120

Resultado Antes de Impostos 24 028 28 500 36 579

Imposto Sobre Rendimento 8 171 9 381 9 543

Resultado Líquido 15 856 2,0% 19 118 2,2% 27 035 4,0%

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 1 523 580 1 550 235 1 292 736  

Proveitos Operacionais 1 556 809 1 563 287 1 279 391  

Custo das Matérias 1 153 900 75% 1 204 742 78% 732 141 74%

Gastos com Pessoal 91 533 7% 86 026 6% 83 952 6%

Outros Gastos Operacionais 126 469 9% 119 412 9% 106 345 12%

EBITDA 88 653 6,7% 99 824 6,1% 87 005 5,8%

Depreciações e Amortizações 28 760 18 325 16 474  

Resultado Operacional 64 616 4,0% 84 732 4,6% 72 284 4,4%

Proveitos e Gastos Financeiros -26 539 -27 598 -19 401  

Resultado Antes de Impostos 16 756  29 256  40 818  

Imposto Sobre Rendimento 6 692 30% 5 823 30% 10 575 24%

Resultado Líquido 9 711 0,6% 19 753 1,3% 29 258 1,7%



63SITUAÇÃO ECOnómICO-FInAnCEIRA DO SETOR DA CORTIÇA

O custo das matérias é o gasto mais representativo, absorvendo, em 
média, perto de 80% dos proveitos operacionais. A sua mediana é, no 
entanto, um pouco inferior. Os gastos com pessoal têm peso diminuto. 
Os vários indicadores de rendibilidades apresentam, em geral, uma ten-

Quanto às empresas de dimensão inferior à média, apresentam uma 
mediana dos proveitos operacionais de 242 mil euros, com um cres-
cimento de 18,6% ao longo do período considerado (Tabela 5.34). Os 
custos das matérias são a principal rubrica de custos, absorvendo, em 
média, cerca de 75% dos proveitos operacionais, uma percentagem 
ligeiramente menor do que entre as empresas de maior dimensão.  

dência de evolução negativa, ao longo do período considerado, embora 
o resultado líquido se mantenha positivo. Nestas empresas, em 2013, 
os gastos financeiros representaram 2,1% dos proveitos operacionais, 
acima portanto do verificado para a amostra global.

Em contrapartida, os “outros gastos operacionais” atingem nesta suba-
mostra 15% dos proveitos, substancialmente mais do que nas maiores 
empresas. Os vários indicadores de rendibilidade apresentam-se positi-
vos, apesar da quebra sofrida de 2011 para 2012. Apresentam também 
níveis algo inferiores aos das empresas de maior dimensão.

TABELA 5.33 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO SUPERIOR À MÉDIA:  
MÉDIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)

TABELA 5.34 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO INFERIOR À MÉDIA:  
MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 1 971 743 2 214 447 1 567 468

Proveitos Operacionais 1 993 381 2 221 805 1 568 220

Custo das Matérias 1 551 020 78% 1 812 726 82% 1 196 574 76%

Gastos com Pessoal 109 812 6% 102 555 5% 96 997 6%

Outros Gastos Operacionais 173 942 9% 143 452 6% 124 131 8%

EBITDA 136 968 6,9% 155 714 7,0% 149 766 9,6%

Depreciações e Amortizações 32 394 28 147 27 347

Resultado Operacional 104 574 5,2% 127 566 5,7% 122 419 7,8%

Proveitos e Gastos Financeiros -41 743 -41 534 -32 298

Resultado Antes de Impostos 62 831 86 032 90 121

Imposto Sobre Rendimento 16 697 27% 23 276 27% 25 528 28%

Resultado Líquido 46 134 2,3% 62 756 2,8% 64 593 4,1%

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 228 730 229 331 204 939  

Proveitos Operacionais 242 033 229 331 204 939  

Custo das Matérias 141 444 73% 140 408 74% 122 427 67%

Gastos com Pessoal 12 913 4% 10 769 5% 11 616 6%

Outros Gastos Operacionais 32 420 13% 21 728 11% 24 055 11%

EBITDA 17 240 6,4% 12 555 5,0% 17 590 6,5%

Depreciações e Amortizações 4 253 3 606 4 114  

Resultado Operacional 11 913 4,1% 9 776 3,0% 10 273 3,9%

Proveitos e Gastos Financeiros -197 -158 -543  

Resultado Antes de Impostos 9 716  7 787  8 146  

Imposto Sobre Rendimento 2 430 23% 2 560 26% 1 270 13%

Resultado Líquido 6 718 2,1% 4 025 1,3% 6 828 2,2% 
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TABELA 5.35 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO INFERIOR À MÉDIA:  
MÉDIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS)

TABELA 5.36 – AMOSTRA GLOBAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA:  
RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
Notas: A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 344 234 326 887 332 893

Proveitos Operacionais 343 881 328 613 333 718

Custo das Matérias 252 598 73% 246 914 75% 248 251 74%

Gastos com Pessoal 22 234 6% 19 300 6% 15 869 5%

Outros Gastos Operacionais 50 512 15% 44 713 14% 42 675 13%

EBITDA 18 890 5,5% 15 960 4,9% 26 098 7,8%

Depreciações e Amortizações 7 184 6 666 7 324

Resultado Operacional 11 706 3,4% 9 294 2,8% 18 774 5,6%

Proveitos e Gastos Financeiros -2 699 -3 065 -2 922

Resultado Antes de Impostos 9 007 6 229 15 852

Imposto Sobre Rendimento 4 871 54% 4 003 64% 3 356 21%

Resultado Líquido 4 136 1,2% 2 226 0,7% 12 497 3,7%

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios -2,8% 8,6% -0,5% 6,6% 17,8% 14,1%

Rend. Operac. Ativo 0,8% 4,3% 3,6% 3,8% 7,3% 5,2%

Autonomia Financeira 19,5% 26,5% 21,5% 22,8% 19,6% 19,3%

Rotação do Ativo 129,7% 102,3% 138,9% 112,4% 141,5% 108,2%

CMVMC / Prov. Operac. 70,7% 74,8% 73,1% 76,0% 69,2% 72,6%

Margem EBITDA 2,6% 6,4% 1,1% 5,7% 4,8% 6,2%

Margem de lucro -8,9% 1,5% -8,1% 1,4% -3,1% 2,2%

Rácios
Como se pode verificar na Tabela 5.36, os diversos indicadores de 
rendibilidade das empresas comercializadoras de cortiça degrada-
ram-se, no período 2011-2013. A rendibilidade do capital próprio 
caiu de 14,1% para 8,6%, na mediana, e de 17,8% para -2,8%, em 
média. Para isto contribuíram o reforço da autonomia financeira (de 

19,3% para 26,5%, na mediana), a quebra na rotação do ativo (de 
108,2% para 102,3%) e a diminuição da margem de lucro (de 2,2% 
para 1,5%). A quebra na rotação do ativo ajuda, também, a explicar 
a redução da respetiva rendibilidade operacional, que passou de 
5,2% para 4,3%.
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TABELA 5.37 – AMOSTRA GLOBAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA:  
VALORES CRÍTICOS DE ALGUNS RÁCIOS
Nota: a tabela apresenta o número de empresas abrangidas pelo critério indicado.

Indicador Critério 2013 2012 2011

Autonomia Financeira

< 0% 14 11 6

< 5% 17 16 16

< 20% 37 37 44

< 50% 65 68 70

Rotação do Ativo

< 80% 34 29 30

< 100% 41 39 40

< 150% 59 52 55

< 200% 69 67 66

CMVMC

> 80% 27 30 25

>70% 51 56 43

> 60% 62 67 64

> 50% 77 72 70

Margem EBITDA

< 0% 14 16 15

< 5% 30 38 35

< 10% 61 65 54

< 20% 76 78 70

Margem de lucro

< 0% 23 22 20

< 2% 45 50 42

< 5% 66 68 60

< 10% 73 78 67

Apesar do aumento da autonomia financeira média e mediana visí-
veis na tabela anterior, na Tabela 5.37 constata-se que o número de 
empresas com autonomia financeira negativa mais do que duplicou, 
passando de 6 para 14. Portanto, também entre as empresas comer-
ciais se verificou o mesmo fenómeno de polarização da situação 
financeira já descrito para as empresas industriais.
Comparando a Tabela 5.38 com a Tabela 5.39, constata-se que a que-
bra da rendibilidade do capital próprio é mais definida nas empresas 
de maior dimensão: neste grupo, a mediana do indicador passa de 
15,3% para 5,5%, entre 2011 e 2013, e a média de 18,3% para 8,2%. 
Já entre as empresas mais pequenas a mediana da rendibilidade não 
apresenta uma tendência de evolução bem definida, atingindo em 
2013 um nível mais elevado do que o de 2011. Em contrapartida, a 
média do mesmo indicador apresenta-se acentuadamente negativa, 
assinalando a presença de um número limitado de empresas em 
que este atinge valores muito negativos.
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TABELA 5.38 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO SUPERIOR À MÉDIA:  
RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

TABELA 5.39 – EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CORTIÇA DE DIMENSÃO INFERIOR À MÉDIA:  
RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios 8,2% 5,5% 14,2% 5,5% 18,3% 15,3%

Rend. Operac. Ativo 5,9% 3,9% 8,1% 5,0% 9,2% 5,2%

Autonomia Financeira 33,5% 28,5% 33,0% 23,2% 28,8% 21,5%

Rotação do Ativo 118,3% 71,9% 135,6% 111,1% 114,9% 104,9%

CMVMC / Prov. Operac. 73,3% 75,0% 75,8% 77,5% 72,0% 74,4%

Margem EBITDA 5,4% 6,7% 7,3% 6,1% 7,5% 5,8%

Margem de lucro -1,6% 0,6% 1,1% 1,3% 1,1% 1,7%

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios -8,2% 11,2% -7,7% 6,6% 17,5% 10,2%

Rend. Operac. Ativo -1,1% 4,6% 1,9% 3,3% 6,6% 5,2%

Autonomia Financeira 14,0% 26,5% 17,0% 22,7% 16,1% 18,9%

Rotação do Ativo 134,2% 110,7% 140,3% 112,4% 152,0% 108,2%

CMVMC / Prov. Operac. 69,6% 74,8% 72,0% 75,2% 68,0% 72,4%

Margem EBITDA 1,5% 6,3% -1,4% 5,0% 3,7% 6,3%

Margem de lucro -11,8% 2,1% -11,8% 1,4% -4,7% 2,3%

A diferente evolução da rendibilidade do capital próprio nestes dois 
grupos de empresas reflete, em grande medida, a diferente evolu-
ção da rotação do ativo que se manteve sensivelmente inalterada 
nas empresas mais pequenas enquanto caía acentuadamente nas 

maiores, quando avaliada pela mediana. Também a mediana da mar-
gem de lucro teve uma evolução mais favorável entre as empresas 
mais pequenas. A generalidade dos outros rácios não apresenta 
diferenças muito significativas entre os dois grupos de empresas.



GRÁFICO 5.5 – TOTAL DO ATIVO DAS EMPRESAS DE 
EXTRAÇÃO DE CORTIÇA (2013, VALORES EM EUROS)
Nota: para manter a legibilidade do gráfico, truncamos valores superiores a 5 milhões de euros, relativo 
a 1 empresa do sector.
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TABELA 5.40 – MEDIANA DO BALANÇO - EMPRESAS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 22 231 17% 24 502 17% 31 751 12%

Ativo Corrente 149 055 83% 144 277 83% 142 633 88%

Total do Ativo 159 251  151 679  167 586  

Capital Próprio 77 549 53% 89 072 51% 105 945 44%

Passivo Não Corrente 35 000 16% 3 700 0% 15 689 0%

Passivo Corrente 21 364 84% 44 782 89% 48 362 67%

Total Passivo 85 494 47% 74 244 49% 97 133 56%

Capital Próprio + Passivo 159 251 151 679 167 586

Extração de cortiça, resina e apanha de outros produtos  
florestais, exceto madeira - CAE 02300

A terminar este capítulo, por integrarem igualmente a fileira da cortiça, 
analisa-se a situação económico-financeira das empresas do grupo 
023 da classificação das atividades económicas que inclui a extração 
de cortiça. De notar, no entanto, que este código inclui, igualmente, 
a extração de outros produtos florestais, o que poderá enviesar os 
resultados obtidos: várias das empresas incluídas na análise não se 
dedicam exclusivamente à extração de cortiça. Foram analisadas 21 
empresas, de um total de 59 no setor.  

Balanço
Nesta amostra, existe uma empresa de dimensão muito superior a 
todas as outras, gerando uma enorme divergência entre a média e 
mediana dos vários indicadores. Relativamente ao ativo total, como se 
observa no Gráfico 5.5, a média é de cerca de 2 milhões de euros mas a 
mediana não vai além de 159 mil. Por este motivo, a análise apresentada 
centra-se na mediana das diversas variáveis, constante da Tabela 5.40, 
por ser mais representativa da realidade setorial que é dominada pela 
presença de empresas de muito pequena dimensão.



GRÁFICO 5.6 – PROVEITOS OPERACIONAIS DAS EMPRESAS 
DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA (2013, VALORES EM EUROS)
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TABELA 5.41 – MÉDIA DO BALANÇO - EMPRESAS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Ativo Fixo 1 731 792 85% 1 713 101 84% 1 723 333 81%

Ativo Corrente 295 142 15% 324 830 16% 404 221 19%

Total do Ativo 2 026 934 2 037 931 2 127 553

Capital Próprio 1 736 092 86% 1 800 759 88% 1 811 823 85%

Passivo Não Corrente 63 026 22% 75 457 32% 140 880 45%

Passivo Corrente 227 817 78% 161 716 68% 174 851 55%

Total Passivo 290 843 14% 237 173 12% 315 730 15%

Capital Próprio + Passivo 2 026 934 2 037 931 2 127 553

O ativo da maioria das empresas de extração de cortiça é essencial-
mente corrente, com uma mediana, em 2013, de 149 mil euros. Do 
lado do financiamento, o capital próprio assume preponderância, 
representando, em 2013, mais de 50% do balanço, valor muito superior 
ao registado nas atividades industrial e comercial. O passivo é quase 
exclusivamente corrente.

Demonstração de resultados
Como se pode verificar no Gráfico 5.6, a heterogeneidade a nível da 
demonstração de resultados é menor do que no balanço. Os proveitos 
operacionais, retratados no gráfico, têm uma média de 318 mil euros 
e uma mediana de 130 mil. Ao longo do período 2011-2013, 13 das 
21 empresas analisadas tiveram uma evolução negativa desta rubrica.
Gráfico 5.6 – Proveitos operacionais das empresas de extração de cortiça 
(2013, valores em euros)
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TABELA 5.43 – MÉDIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EMPRESAS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA (EUROS)

TABELA 5.42 – MEDIANA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EMPRESAS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA (EUROS)
Nota: As percentagens apresentadas são medianas das percentagens individuais das empresas da amostra e podem não coincidir com as que resultariam dos valores absolutos setoriais apresentados.

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 112 308 125 801 115 447  

Proveitos Operacionais 129 789 138 917 116 276  

Custo das Matérias 34 506 16% 31 089 19% 15 232 17%

Gastos com Pessoal 29 698 25% 25 923 26% 23 473 20%

Outros Gastos Operacionais 23 247 14% 31 426 33% 28 699 16%

EBITDA 8 858 7,6% 10 146 7,3% 14 944 10,9%

Depreciações e Amortizações 4 657 4 416 5 228  

Resultado Operacional 287 0,2% 2 897 1,6% 5 562 6,8%

Proveitos e Gastos Financeiros - -4 -  

Resultado Antes de Impostos 287  2 646  5 562  

Imposto Sobre Rendimento 510 0% 685 0% 1 009 0%

Resultado Líquido 214 0,1% 1 919 0,0% 4 839 0,0%

2013 2012 2011

 € % € % € %

Volume de Negócios 282 662 388 861 314 808

Proveitos Operacionais 318 969 405 152 341 813

Custo das Matérias 147 149 46% 206 865 51% 124 946 37%

Gastos com Pessoal 80 688 25% 69 746 17% 74 178 22%

Outros Gastos Operacionais 40 562 13% 74 829 18% 79 135 23%

EBITDA 14 263 4,5% 37 421 9,2% 36 549 10,7%

Depreciações e Amortizações 18 779 19 587 21 169

Resultado Operacional -4 515 -1,4% 17 834 4,4% 15 380 4,5%

Proveitos e Gastos Financeiros -5 370 -7 745 -5 616

Resultado Antes de Impostos -9 886 10 089 9 764

Imposto Sobre Rendimento 2 395 -24% 7 826 78% 7 361 75%

Resultado Líquido -12 281 -3,9% 2 263 0,6% 2 403 0,7%

A mediana de EBITDA e resultado operacional apresenta uma cla-
ra tendência de evolução negativa, sendo que, em 2013, resultado 
operacional e resultado líquido são praticamente nulos (Tabela 5.42).
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Rácios
A rendibilidade dos capitais próprios das empresas de extração de 
cortiça apresenta uma clara tendência de decrescimento: quando 
avaliada pela sua mediana, entre 2011 e 2013, passou de 17,5% para 
apenas 0,3% (Tabela 5.44). 

Esta quebra da rendibilidade é parcialmente explicável pela evolução 
positiva da autonomia financeira, também visível na tabela, que passa 
de 44,2% para 52,9%, com as concomitantes vantagens em termos 
de redução do risco financeiro. No entanto, resulta também de uma 
quebra da rotação do ativo, que passa de 70,5% para 58,4%, e da muito 
acentuada redução da margem de lucro, de 7,4% para 0,1%. De salientar 
que, em 2013, das 21 empresas analisadas, 10 apresentaram margem 
de lucro negativa (Tabela 5.45).

TABELA 5.44 – EMPRESAS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA: RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
A amostra utilizada varia de indicador para indicador. No cálculo da rendibilidade do capital próprio, ignoraram-se empresas com capital próprio negativo ou rendibilidade do capital próprio inferior a -1000%. No 
cálculo de rotação do ativo, margem EBITDA e margem de lucro, ignoraram-se as empresas com proveitos operacionais negativos. Para além destas, no cálculo do indicador CMVMC/proveitos operacionais ignoraram-
-se ainda as empresas com CMVMC não positivo.

2013 2012 2011

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Rend. Capitais Próprios -0,3% 0,3% 2,9% 4,1% 11,8% 17,5%

Rend. Operac. Ativo -1,7% 0,1% 0,8% 2,6% 9,5% 3,7%

Autonomia Financeira 40,6% 52,9% 46,5% 51,2% 41,7% 44,2%

Rotação do Ativo 137,7% 58,4% 190,3% 64,6% 90,8% 70,5%

CMVMC / Prov. Operac. 44,5% 26,5% 43,7% 42,9% 39,6% 30,0%

Margem EBITDA 1,9% 7,3% 6,3% 9,0% 16,1% 12,6%

Margem de lucro -6,9% -0,1% -4,5% 1,0% 8,0% 7,4%
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TABELA 5.45 – EMPRESAS DE EXTRAÇÃO DE CORTIÇA: VALORES CRÍTICOS DE ALGUNS RÁCIOS
Nota: a tabela apresenta o número de empresas abrangidas pelo critério indicado.

Indicador Critério 2013 2012 2011

Autonomia Financeira

< 0% 3 2 2

< 5% 4 4 4

< 20% 5 6 6

< 50% 10 9 12

Rotação do Ativo

< 80% 13 12 13

< 100% 16 13 14

< 150% 16 16 17

< 200% 17 19 17

CMVMC

> 80% 2 1 2

>70% 3 1 2

> 60% 6 6 4

> 50% 6 7 6

Margem EBITDA

< 0% 7 7 5

< 5% 8 10 7

< 10% 11 11 9

< 20% 16 19 14

Margem de lucro

< 0% 10 8 8

< 2% 12 12 8

< 5% 15 15 10

< 10% 18 18 12
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Este capítulo aborda os temas do investimento e inovação na fileira 
da cortiça. Relativamente ao investimento, a análise centra-se nos 
projetos que mereceram apoios públicos no âmbito do QREN, tema da 
próxima secção. Entre os objetivos destes apoios contava-se o estímulo 
à inovação. Nessa matéria, mudando a abordagem do investimento 
para os resultados obtidos, a segunda secção do capítulo descreve a 
utilização que a fileira da cortiça tem feito dos instrumentos de proteção 
da propriedade industrial.

Investimento financiado 
no âmbito do qREn

Os instrumentos disponíveis no âmbito do QREN – Quadro de Referência 
Estratégico Nacional foram, no período de 2007 a 2014, os principais 
apoios disponíveis para o investimento na indústria da cortiça. Nesta 
secção, analisam-se os projetos apoiados ao abrigo desses instrumentos, 
com base nas listagens de projetos aprovados COMPETE e projetos 
aprovados QREN disponíveis no site do COMPETE. 
Entre 2007 e 2014 foram homologados 184 projetos, com um montante 
de investimento elegível previsto de 146 milhões de euros, cujos pro-
motores eram empresas da indústria da cortiça, outras entidades com 
ligações à indústria ou empresas de outros setores mas cujos projetos 
tinham aplicação à indústria da cortiça ou envolviam a utilização de cor-
tiça. Estes projetos correspondem, respetivamente, a 1,3% do número 
total de projetos e 1,4% do investimento a nível nacional (Tabela 6.1).

A indústria da fabricação de rolhas apresentou mais de metade destes 
projetos mas apenas 20,6% do respetivo investimento. Em contrapartida, 
os fabricantes de outros produtos de cortiça apresentaram 23% dos 
projetos mas 41% do investimento previsto e a indústria da preparação 
de cortiça menos de 4% dos projetos mas 12% do investimento. Os 6 
projetos apresentados pela associação setorial, a APCOR, correspon-
deram a 18,5% do investimento.

Para além dos anteriores, foram ainda aprovados 33 outros projetos 
que, não sendo provenientes da indústria da cortiça, estavam com ela 
relacionados. Os promotores destes projetos apresentam 22 códigos 
CAE diferentes, a 5 dígitos, o que reflete o elevado potencial de interação 
da cortiça com os mais variados setores de atividade, um dado que 
merece ser aprofundado pelas oportunidades de inovação e diferen-
ciação que traduz.8  Apontando no mesmo sentido, é de assinalar que, 

8.  Para este efeito, incluíram-se na análise apenas projetos cuja designação incluísse expressamente 
a palavra “cortiça”. Uma análise mais detalhada da descrição dos projetos revelaria, certamente, um 
número ainda maior de relações com a cortiça. 
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TABELA 6.1 – PROJETOS HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DE QREN OU COMPETE POR ATIVIDADE DO PROMOTOR 
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/. 
Notas: Consideram-se aqui os projetos de promotores da indústria da cortiça (CAE 16293, 16294 e 19295) bem como projetos de promotores com outros códigos de classificação de atividades económicos mas que 
expressamente incluíssem referências à cortiça.

Projetos Investimento Elegível Incentivo

 N.° % € % € %

16293 - Preparação da cortiça 7 3,8% 17 495 815 12,0% 6 167 816 8,1%

16294 - Fabricação de rolhas 95 51,6% 30 045 886 20,6% 15 297 090 20,2%

16295 - Outros prod. de cortiça 43 23,4% 60 284 387 41,4% 26 408 805 34,8%

APCOR – Assoc. Port. da Cortiça 6 3,3% 26 915 408 18,5% 21 359 562 28,2%

Outros promotores 33 17,9% 10 852 077 7,5% 6 640 566 8,8%

Total 184 145 593 573 75 873 839

% da cortiça no total nacional 1,3% 1,4% 1,4%

Investimento e Inovação



entre os 184 projetos em análise nesta secção, se encontram projetos 
que foram enquadrados em diferentes estratégias de eficiência coletiva, 
nomeadamente as relativas às indústrias de base florestal, ao habitat 
sustentável, às empresas de mobiliário, às tecnologias de produção e 
às indústrias da mobilidade.
O Gráfico 6.1 mostra que a aprovação destes 184 projetos não se ve-
rificou uniformemente ao longo do tempo, apresentando uma forte 
concentração em 2009 e 2013. Em 2010, embora o número de projetos 
aprovados tenha sido diminuto, o investimento envolvido foi um dos 
mais elevados do período analisado.
Atendendo à natureza dos projetos aprovados, quase metade (47,3%) 
visavam a qualificação ou internacionalização das empresas envolvidas 

(Tabela 6.2). A dimensão média destes projetos era, no entanto, diminuta 
(cerca de 130 mil euros), pelo que só representaram 7,8% do investi-
mento aprovado. Nesta matéria, destacaram-se os projetos de inovação 
que, sendo apenas 15,8%, corresponderam a 59% do investimento. Os 
projetos de maior dimensão foram as ações coletivas, promovidas pela 
APCOR, com um montante médio de 5,3 milhões de euros, que, no 
entanto, não vão além de 18,3% do investimento total. Finalmente, há 
ainda a assinalar um significativo número (63) de projetos no domínio 
da investigação e desenvolvimento tecnológico de empresas, corres-
pondendo a 34,2% dos projetos e 14,9% do investimento.
A apresentação dos projetos ao longo dos sete anos analisados variou 
consoante a sua natureza. Como se verifica no Gráfico 6.2, os projetos 

GRÁFICO 6.1 – PROJETOS POR ANO DE APROVAÇÃO: 
NÚMERO E MONTANTE DE INVESTIMENTO
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/,
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GRÁFICO 6.2 – NATUREZA DOS PROJETOS POR ANO 
DE APROVAÇÃO (Nº DE PROJETOS)
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/.
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TABELA 6.2 – PROJETOS HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DE QREN OU COMPETE POR NATUREZA 
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/. 

Projetos Investimento Elegível Incentivo

 N.° % € % € %

Inv. e Desenv. Tecn. de Empresas 63 34,2% 21 715 172 14,9% 13 463 349 17,7%

Inovação 29 15,8% 85 847 971 59,0% 35 723 474 47,1%

Qualific. | Internac. de PME 87 47,3% 11 358 783 7,8% 5 397 099 7,1%

Ações coletivas 5 2,7% 26 671 647 18,3% 21 289 917 28,1%

Total 184 145 593 573 75 873 839



de qualificação e internacionalização apresentam uma tendência de 
aumento entre 2008 e 2013, embora com uma quebra acentuada em 
2010, tendo os projetos de inovação seguido uma evolução semelhante. 
Em contrapartida, os projetos de I&DT mostram uma forte concentração 
em 2009 e uma tendência de decrescimento a partir de então.
Os 87 projetos de qualificação e internacionalização aprovados podem 
dividir-se em dois grupos: por um lado, um elevado número (51) de 
pequenos projetos “Vale Inovação”, com um montante médio de ape-
nas 21 mil euros, correspondendo a 9,4% do investimento; por outro, 

um grupo menor (35) de projetos individuais ou de cooperação, com 
um montante médio de 287 mil euros, correspondendo a 88,5% do 
investimento total (Tabela 6.3). Os projetos de inovação são, na quase 
totalidade, projetos de inovação produtiva, com um montante médio 
de 2,2 milhões de euros (Tabela 6.4). Quanto aos processos de inves-
tigação e desenvolvimento tecnológico (Tabela 6.5), distinguem-se 4 
projetos de entidades do sistema científico e tecnológico nacional e 
59 projetos empresariais. Em ambos os casos, cerca de metade dos 
projetos foram apresentados em regime de co promoção.
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TABELA 6.3 – PPROJETOS DE QUALIFICAÇÃO | INTERNACIONALIZAÇÃO HOMOLOGADOS 
NO ÂMBITO DE QREN OU COMPETE 
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/. 

TABELA 6.4 – PROJETOS DE INOVAÇÃO HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DE QREN OU COMPETE
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/. 

TABELA 6.5 – PROJETOS DE I&DT HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DE QREN OU COMPETE
Fonte: Compete http://www.pofc.qren.pt/. 

Projetos Investimento Elegível Incentivo

 N.° % € % € %

Projectos Conjuntos 1 1,1% 243 761 2,1% 69 645 1,3%

Proj. Individ. e de Cooperação 35 40,2% 10 049 794 88,5% 4 529 157 83,9%

Vale Inovação 51 58,6% 1 065 228 9,4% 798 297 14,8%

Total 87 11 358 783 5 397 099

Projetos Investimento Elegível Incentivo

 N.° % € % € %

Empreendedorismo Qualificado 1 3,4% 1 261 909 1,5% 69 645 1,3%

Inovação Produtiva 27 93,1% 59 364 975 69,2% 4 529 157 83,9%

Projetos do Regime Especial 1 3,4% 25 221 087 29,4% 798 297 14,8%

Total 29 85 847 971 35 723 474

Projetos Investimento Elegível Incentivo

 N.° % € % € %

Empresas/Proj. em Co-promoção 31 49,2% 17 858 348 82,2% 11 388 806 84,6%

Empresas/Proj. Individuais 10 15,9% 3 144 890 14,5% 1 511 362 11,2%

Empresas/Vale I&DT 18 28,6% 415 375 1,9% 311 106 2,3%

SCTN/Proj. em Co-promoção 2 3,2% 93 349 0,4% 79 347 0,6%

SCTN/Proj. Individuais 2 3,2% 203 210 0,9% 172 728 1,3%

Total 63 21 715 172 13 463 349



Proteção da propriedade industrial

Como se verificou na secção anterior, nos anos mais recentes os incen-
tivos ao investimento empresarial atribuíram considerável destaque às 
questões da inovação e investigação. Por isso, nesta segunda secção 
do capítulo, analisa-se a utilização que a fileira da cortiça tem feito 
dos instrumentos legais no domínio da propriedade industrial que 
permitem proteger os frutos de investimentos dessa natureza. Os 
dados estatísticos apresentados resultam da análise dos processos de 
registo de modelos de utilidade e patentes de invenção, constantes 

das bases de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial. Modelos de utilidade e patentes de invenção são modalidades 
alternativas de proteção de invenções, caraterizando-se os primeiros 
por procedimentos mais simples e custos mais reduzidos, mas tendo 
um âmbito de aplicação mais limitado. 
As bases de dados do INPI registam quase uma centena (99) de pedidos 
de registo de modelos de utilidade nacional e patentes de invenção 
nacional, cuja epígrafe ou resumo menciona “cortiça”, entre 2004 e 2014, 
conforme se verifica na Tabela 6.6. Este valor corresponde a cerca de 
1,5% dos pedidos recebidos pelo INPI no mesmo período.

GRÁFICO 6.3 – NATUREZA DO TITULAR DOS  
PEDIDOS DE MODELOS DE UTILIDADE OU PATENTE 
DE INVENÇÃO NACIONAL, ENTRE 2004 E 2014, CUJA 
EPÍGRAFE OU RESUMO MENCIONA “CORTIÇA”
Fonte: INPI, consulta online em http://www.marcasepatentes.pt/.
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TABELA 6.6 – PEDIDOS DE REGISTO DE MODELO DE UTILIDADE NACIONAL E PATENTE DE INVENÇÃO NACIONAL 
CUJA EPÍGRAFE OU RESUMO MENCIONA “CORTIÇA”, POR DATA DO PEDIDO
Fonte: INPI, consulta online em http://www.marcasepatentes.pt/.

 Particulares
Empresas Sistema Científico e Tecnológico Total

Cortiça Outras CTC Outros c/empresas €

2004 1 2 3

2005 1 1 1 3

2006 1 2 3 1 7

2007 2 4 1 4 11

2008 9 6 1 1 17

2009 7 7 1 1 1 17

2010 5 3 2 2 1 13

2011 3 1 5 1 10

2012 2 5 2 9

2013 1 2 2 2 7

2014 2 2

Total 34 31 10 2 17 5 99



Cerca de um terço (34%) dos pedidos relativos a “cortiça” foram apre-
sentados por particulares. Os pedidos efetuados por empresas são um 
pouco mais numerosos (41%) mas dividem-se entre empresas da fileira 
da cortiça (31%) e outras empresas (10%). Há ainda 5% de pedidos de 
empresas em consórcio com entidades do sistema científico e tecno-
lógico, tendo estas apresentado autonomamente 19% dos pedidos. 
O Gráfico 6.4 mostra que os pedidos de registo relativos a “cortiça” 
apresentaram uma tendência crescente até 2008/2009, anos em que 
atingiram 3% do total nacional, mas, a partir de então, têm vindo a de-
clinar, particularmente os provenientes de empresas e particulares. Os 
pedidos provenientes do sistema científico e tecnológico, sendo menos 
numerosos, não apresentam uma tendência de evolução bem definida.

Cerca de um terço dos registos a que se reportam os pedidos anteriores 
já caducaram ou, num número reduzido de casos, o pedido foi recusado 
ou retirado. Dos pedidos apresentados entre 2004 e 2014, 38% foram 
concedidos, ainda que a título provisório, e 28% continuam em curso. 
O Gráfico 6.5 permite constatar uma forte relação entre a natureza do 
titular do pedido e a sua situação processual: dos pedidos apresentados 
por entidades do sistema científico e tecnológico (nalguns casos, em 
consórcio com empresas), 56% foram concedidos e 32% continuam 
em curso; nos pedidos originários de empresas, a percentagem dos 
que estão em curso é idêntica mas só 39% foram concedidos; quanto 
aos provenientes de particulares, apenas 24% foram concedidos e 21% 
estão em curso, tendo 53% já caducado.

GRÁFICO 6.4 – EVOLUÇÃO DOS PEDIDOS DE 
MODELOS DE UTILIDADE OU PATENTE DE 
INVENÇÃO NACIONAL CUJA EPÍGRAFE OU RESUMO 
MENCIONA “CORTIÇA”, ENTRE 2004 E 2014,  
POR TIPO DE TITULAR
Fonte: INPI, consulta online em http://www.marcasepatentes.pt/.

GRÁFICO 6.5 – SITUAÇÃO PROCESSUAL DOS PEDIDOS 
DE MODELOS DE UTILIDADE OU PATENTE DE INVENÇÃO 
NACIONAL CUJA EPÍGRAFE OU RESUMO MENCIONA 
“CORTIÇA” APRESENTADOS ENTRE 2004 E 2014,  
POR TIPO DE TITULAR
Fonte: INPI, consulta online em http://www.marcasepatentes.pt/.

Para além dos 99 pedidos analisados anteriormente, as bases de dados 
do INPI registam ainda, entre 2004 e 2014, 21 pedidos de patentes 
de invenção europeia e de patente de invenção internacional que 
mencionam a “cortiça”. Destes, 9 têm origem em particulares e 12 em 
empresas. Apenas quatro destes pedidos são de titulares portugueses, 
um particular e três empresas, duas das quais da fileira da cortiça. Estes 
3 pedidos empresariais têm a patente atribuída para efeito nacional en-
quanto o pedido individual tem a patente caducada. Não sendo linear, 
nem claro, que a diferenciação e inovação passe necessariamente por 
este tipo de registos é, ainda assim, matéria que, certamente, merece 
ponderação, mais não seja para que se evitem equívocos quanto aos 
resultados obtidos.
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7

Este capítulo descreve 
sucintamente a situação 
existente nas indústrias do 
vinho e da construção civil, 
a nível internacional.

7



A evolução da indústria da cortiça é 
inevitavelmente afetada pela situação 
nas suas principais indústrias clientes. 
Por isso, este capítulo descreve 
sucintamente a situação existente nas 
indústrias do vinho e da construção 
civil, a nível internacional. 

Vinho
Como se verificou em capítulos anteriores, a rolha continua a ser o 
produto mais relevante da indústria da cortiça. A procura por rolhas 
está intimamente dependente da indústria do vinho. Assim sendo, 
esta secção carateriza as tendências da indústria do vinho. Sendo a 
indústria rolheira fortemente exportadora, a análise é a nível mundial, 
não se centrando especificamente em Portugal.

Área mundial de vinha
A área plantada de vinha é um indicador sobre as perspetivas de evolu-
ção futura da produção de vinho e, portanto, da procura por vedantes, 
nomeadamente rolhas de cortiça. A última estimativa da Organização 
Mundial da Vinha e do Vinho (OIV) aponta para que a área mundial de 
vinha seja de 7,45 milhões de hectares, com uma tendência de declínio: 
desde 2004, a área de vinha espalhada pelo mundo decresceu 5,0%, o 
que se traduz numa diminuição real de 392 mil hectares (Gráfico 7.1). 
Como seria de esperar, a média esconde evoluções diversas. Para além 
da superfície cultivada, vale a pena analisar a evolução da produção 
para termos uma ideia mais concreta das alterações na composição 
mundial dos produtores de vinho.

Produção de vinho
As estatísticas da OIV indicam que a produção de vinho, a nível 
mundial, caiu 12,9%, entre 2004 e 2012, correspondendo a um de-
créscimo de 38 milhões de hectolitros. No entanto, a organização 
estima que em 2013 a produção tenha crescido 8,8%, ou seja 22,8 
milhões de hectolitros, recuperando parte considerável da queda de 
anos anteriores (Gráfico 7.2).

GRÁFICO 7.1 – EVOLUÇÃO DA ÁREA MUNDIAL 
DE VINHA (103 HA)
Fonte: OIV (2014)

GRÁFICO 7.2 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO 
MUNDIAL DE VINHO (106 HL)
Fonte: OIV (2014)
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A evolução da produção de vinho a nível mundial esconde tendências 
diferenciadas em diferentes zonas do globo. A União Europeia é o prin-
cipal bloco produtor a nível mundial: os seus 8 principais produtores 
representam mais de metade da produção mundial de vinho (56%). 
No entanto, o Gráfico 7.3 mostra que a tendência de evolução da sua 
produção tem sido marcadamente negativa: entre 2004 e 2012, caiu 
43 milhões de hectolitros (-23,6%). As estimativas para 2013, sujeitas 
a confirmação, são de uma recuperação significativa (17,8 milhões de 
hectolitros, 15%). 

Analisando a evolução ao nível do país individual (Tabela 7.1), constata-
-se que, na última década, destes 8 principais produtores da União 
Europeia, só a Espanha registou um aumento da produção de vinho, 
embora ligeiro (1,7 milhões de hectolitros, 4%). Em contrapartida, em 
França e Itália, que eram os maiores produtores europeus, registaram-
-se quedas muito expressivas (27% e 10%, respetivamente, num total 
de mais de 20 milhões de hectolitros). Estes três países partilham 
atualmente a liderança da produção de vinho na União Europeia, com 
quotas muito semelhantes. Neste período, em Portugal, a produção 
caiu também 10%.

GRÁFICO 7.3 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE VINHO 
NOS PRINCIPAIS PRODUTORES (103 HL)
Fonte: OIV (2014)

Em contrapartida, nos 10 principais produtores fora da União Europeia, 
a produção aumentou 10,6 milhões de hectolitros (13%), desde 2004 
(Gráfico 7.3). Nos 8 maiores produtores de vinho fora da UE 28 (Tabela 
7.2), apenas na Argentina e Austrália ocorreram diminuições da produ-

ção (-3,1% e -15%, respetivamente). O crescimento mais significativo 
ocorreu no Chile (6,4 milhões de hectolitros, 103%), registando-se 
também crescimentos importantes nos EUA, África do Sul, Rússia e 
Nova Zelândia. 
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TABELA 7.1 – PRODUÇÃO DE VINHO NOS 8 PRINCIPAIS PRODUTORES DA UE 28 (103 hl)
Fonte: OIV (2014)
Nota: e – Estimativa.

 País 2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
Variação

103 hl %

Itália 49 935 … 46 970 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 -5 035 -10%

Espanha 42 988 … 35 913 36 093 35 353 33 397 31 123 44 729 1 741 4%

França 57 386 … 42 654 46 269 44 381 50 764 41 059 42 016 -15 370 -27%

Alemanha 10 007 … 9 997 9 228 6 906 9 132 9 012 8 300 -1 707 -17%

Portugal 7 481 … 5 689 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 -741 -10%

Roménia 6 166 … 5 159 6 703 3 287 4 058 3 311 4 276 -1 890 -31%

Grécia 4 248 … 3 869 3 366 2 950 2 750 3 115 3 700 -548 -13%

Húngria 4 340 … 3 460 3 198 1 762 2 750 1 776 2 618 -1 722 -40%



Comércio internacional de vinho
Apesar da evolução decrescente da produção, o comércio internacional 
de vinho tem vindo a aumentar, como se observa no Gráfico 7.4: desde 
2004, as exportações mundiais aumentaram cerca de 10 mil milhões 
de euros (62%), tendo atingido os 26 mil milhões de euros, em 2013.
Na última década, só a crise económica e financeira de 2009 travou 
provisoriamente o crescimento do comércio deste produto. Ao contrário 
do que acontece a nível de produção, as exportações têm aumentado, 
quer nos países da União Europeia (61,5%), quer noutros países (66%). 

No último ano, os 15 principais exportadores de vinho no mundo 
representaram 94% do total de exportações (Tabela 7.3), quota que 
se mantém praticamente inalterável desde 2004. Dentro deste grupo, 
deram-se, no entanto, algumas variações significativas. Embora se man-
tenha como principal exportador mundial e tenha até aumentado as 
suas exportações em 2,3 mil milhões de euros, para 7,9 mil milhões de 
euros, em 2013, a França viu a sua quota do mercado mundial recuar 
mais de 4 pontos percentuais, de 34,7% para 30,2%.

Também a Austrália perdeu mais de 4 pontos percentuais mas, neste 
caso, com uma redução da sua quota para quase metade, de 10% para 
5,2%. A Austrália foi o único dos 15 principais exportadores que viu as 
suas exportações de vinho diminuir em valor absoluto, ao longo da 
última década, tendo descido da terceira para a quinta posição nesta 
tabela. Em contrapartida, verificaram-se ganhos de quota em 10 dos 15 
países representados. Destacam-se os crescimentos de 291% e 266%, 
respetivamente, da Nova Zelândia e Argentina.9

Portugal é o 9º maior exportador de vinho a nível mundial. Entre 2004 
e 2013, as suas exportações aumentaram 184 milhões de euros (34%), 
crescimento insuficiente para evitar a perda de 0,5 pontos percentuais 
de quota, para 2,8%.

9.  Registaram-se variações percentuais mais elevadas na Holanda e Lituânia. Trata-se, no entanto, de 
países que servem de plataformas para o comércio internacional, não tendo qualquer produção 
própria significativa.

GRÁFICO 7.4 – EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 
MUNDIAIS DE VINHO (109 EUROS)
Fonte: International Trade Centre (2014).
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TABELA 7.2 – PRODUÇÃO DE VINHO NOS 8 PRINCIPAIS PRODUTORES EXTERIORES À UE 28 (103 HL)
Fonte: OIV (2014)
Nota: e – Estimativa.

 País 2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
Variação

103 hl %

EUA 20 109 … 19 340 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1 891 9%

Argentina 15 464 … 14 676 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 -480 -3%

Chile 6 301 … 8 683 10 093 8 844 10 464 12 554 12 800 6 499 103%

Austrália 14 679 … 12 448 11 784 11 420 11 180 12 315 12 456 -2 223 -15%

China 11 700 … 12 600 12 800 13 000 13 200 13 816 11 700 0 0%

África do Sul 9 279 … 10 165 9 986 9 327 9 725 10 550 10 972 1 693 18%

Rússia 5 120 … 7 110 7 126 7 640 6 980 7 110 7 050 1 930 38%

N. Zelândia 1 192 … 2 052 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 1 292 108%



Pelas potenciais implicações (negativas) que tem relativamente ao 
consumo de cortiça, a Tabela 7.3 indica a percentagem das exportações 
efetuada em recipientes de capacidade de 2 litros ou superior (que, 
por simplificação, são indicadas como “granel”). Cerca de 12% das 
exportações mundiais são feitas nestas condições. O granel atinge, no 
entanto, valores muito superiores na África do Sul (38%) bem como na 
Austrália, Chile e Espanha (21%-22%). 

Construção civil

A indústria da construção civil, em Portugal e a nível internacional, foi 
fortemente afetada pela crise económica de 2008-2009, com reflexos 
muito negativos na procura por produtos de cortiça.
O Gráfico 7.5 retrata a evolução da concessão de licenças de construção 
no conjunto dos 28 países membros da União Europeia, entre 2005 e 
2014, nos segmentos residencial e não residencial. Os valores apresen-
tados são números índices que tomam como referência o número de 
metros quadrados de construção autorizados em 2010.

GRÁFICO 7.5 – EVOLUÇÃO DA EMISSÃO DE LICENÇAS DE 
CONSTRUÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA A 28, EM METROS 
QUADRADOS (2005-2014)
Fonte: Eurostat.
Nota: Os valores são representados em índice, tomando o ano de 2010 o valor 100.
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TABELA 7.3 – PRINCIPAIS EXPORTADORES DE VINHO
Fonte: International Trade Centre (2014)

2004 2013

 Milhões € % Milhões € % Variação % granel

França 5 563 34,7% 7 861 30,2% 41% 4%

Itália 2 863 17,9% 5 037 19,4% 76% 10%

Espanha 1 541 9,6% 2 582 9,9% 68% 21%

Chile 678 4,2% 1 423 5,5% 110% 21%

Austrália 1 606 10,0% 1 340 5,2% -17% 22%

EUA 601 3,8% 1 174 4,5% 95% 16%

Alemanha 477 3,0% 1 013 3,9% 112% 9%

Nova Zelândia 197 1,2% 769 3,0% 291% 15%

Portugal 535 3,3% 719 2,8% 34% 9%

Argentina 182 1,1% 668 2,6% 266% 13%

África do Sul 430 2,7% 654 2,5% 52% 38%

Reino Unido 177 1,1% 525 2,0% 197% 15%

Singapura 122 0,8% 308 1,2% 152% 1%

Holanda 48 0,3% 196 0,8% 306% 6%

Lituânia 1 0,0% 167 0,6% 28 979% 2%

Total TOP 15 15 022 93,8% 24 437 93,9% 63% 12%

Total União Europeia 11 205 69,9% 18 101 69,6% 62% 9%

Total Extra-UE 3 817 23,8% 6 336 24,4% 66% 19%

Total Mundial 16 021 100,0% 26 012 100,0% 62% 12%



GRÁFICO 7.6 – EVOLUÇÃO DA EMISSÃO DE LICENÇAS 
DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS,  
EM METROS QUADRADOS, EM PAÍSES SELECIONADOS 
DA UE28 (2005-2014)
Fonte: Eurostat.
Nota: Os valores são representados em índice, tomando o ano de 2010 o valor 100.

GRÁFICO 7.7 – EVOLUÇÃO DA EMISSÃO DE LICENÇAS 
DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS, 
EM METROS QUADRADOS, EM PAÍSES SELECIONADOS 
DA UE28 (2005-2014)
Fonte: Eurostat.
Nota: Os valores são representados em índice, tomando o ano de 2010 o valor 100.

GRÁFICO 7.8 – EVOLUÇÃO DA EMISSÃO DE LICENÇAS 
DE CONSTRUÇÃO PARA EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, EM 
MILHARES DE UNIDADES, NOS EUA (2005-2014)
Fonte: United States Census Bureau.

No que respeita à construção de edifícios residenciais, verifica-se que 
nos anos 2005-2007 o índice se manteve entre os 200 e os 250 pontos, 
correspondendo a um nível de atividade prevista 2 a 2,5 vezes supe-
rior ao registado em 2009 e 2010.  Nos anos subsequentes, a situação 
agravou-se: em 2014, o índice caiu para 81, implicando uma quebra 
de 19% face a 2010. No segmento não residencial, o abrandamento foi 
menos extremo: entre 2005 e 2008, o índice manteve-se na casa dos 
150 pontos, recuando para 100 em 2010; no entanto, desde então, caiu 
para 76, um pouco mais do que o verificado nos edifícios residenciais.

Olhando individualmente à situação nalguns dos principais mercados 
para as exportações portuguesas de cortiça, dentro da União Europeia, 
constata-se que a quebra na emissão de licenças para nova construção 
residencial foi particularmente abrupta em Espanha, onde passou de 
685, em 2006, para 100, em 2010, e apenas 44 em 2013, não estando 
ainda disponíveis valores para 2014 (Gráfico 7.6). Ou seja, neste país, 
as expectativas de construção são atualmente menos de um décimo 
do que acontecia antes da crise. Em Portugal, registou-se também 
uma quebra muito acentuada, passando de 264, em 2005, para 32, em 
2014. No Reino Unido, a construção residencial reduziu-se para cerca 
de metade, entre 2005 e 2010, mas desde então registou uma ligeira 
recuperação. O mesmo se passou na Alemanha. Nos restantes países 
representados no gráfico verificam-se tendências de evolução negativas 
mas sem a expressão registada nos países anteriores.
A evolução da emissão de licenças de construção para edifícios não re-
sidenciais (Gráfico 7.7) registou quebras muito acentuadas em Espanha, 
Itália e Portugal e mais ligeiras no Reino Unido, na Polónia e em França, 
apresentando-se sensivelmente estável na Alemanha e na Bélgica.

Fora da Europa, a indústria de construção americana foi também 
muito atingida pela crise económica, embora com um perfil que 
antecipa em alguns anos o que se viria a passar na Europa: entre 
2004 e 2009, a emissão de licenças de construção no segmento 
residencial caiu cerca de 72%. Nos últimos cinco anos, verificou-
-se uma recuperação significativa mas a emissão de licenças de 
construção em 2014 foi apenas cerca de metade da registada uma 
década antes (Gráfico 7.8).
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Apresentam-se, neste capítulo, algumas linhas de força da evolução da envolvente global que, tendo em conta as forças 
e fraquezas da indústria, sistematizadas numa análise SWOT fornecida em anexo, podem conter oportunidades não des-
piciendas. Aproveitá-las vai exigir de empresas e APCOR uma abordagem estratégica em que inovação e mudança serão 
palavras de ordem.

A evolução havida nos últimos anos permite criar algumas expectativas sobre a eventual dinâmica futura. No entanto, na 
envolvente empresarial, entendida num sentido amplo e não apenas restringida à dimensão económica, acentua-se a 
complexidade e incerteza que colocam novos e mais difíceis desafios. Estar alerta para esses novos tempos, e preparar a 
organização para neles viver, pode fazer toda a diferença. Empresas e APCOR têm, pela frente, desafios ingentes mas que 
podem ser vencidos. 

No seu “Outlook on the Global Agenda 2015” o World Economic Forum aponta as 10 tendências que os seus membros 
consideraram prioritárias. A ordem não é aqui arbitrária. Em primeiro lugar surge o aprofundamento das desigualdades de 
rendimento. Seguem-se o aumento do desemprego, a falta de liderança. A intensificação da concorrência geoestratégica, 
o enfraquecimento da democracia representativa, o aumento da poluição nos países em desenvolvimento, o aumento 
da ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, a intensificação do nacionalismo, o aumento do “stress” (carência) 
hídrico e, por fim, a importância crescente da saúde na economia. É apenas um exemplo. Outros exercícios de prospetiva 
vão sendo feitos e, conquanto com prioridades distintas, as áreas abrangidas são, no essencial, as mesmas talvez com 
um fraseado diferente – por exemplo, se aqui se acentua as tensões geoestratégicas, outros preferem sublinhar os novos 
equilíbrios de poder e o papel crescente dos chamados países emergentes na economia mundial. Mas a chamada “triple 
bottom-line” (profits, people and planet), colocando lado-a-lado a rentabilidade económica com a responsabilidade social 
e as preocupações com a sustentabilidade, é a métrica que diferencia empresas e sectores. Uma métrica que pode, e deve, 
favorecer uma indústria como a cortiça e as suas empresas, assim se compreendam os desafios que suscita e se seja capaz 
de preparar a organização e a estratégia adequada, ao nível sectorial e empresarial.

O balanço dos últimos anos, mostra que o sector da cortiça não está, longe disso, imune às flutuações da atividade económica, 
nomeadamente quando estas não são apenas transitórias mas se revestem de um carácter mais persistente e profundo, 
como a recessão que a Europa tem vindo a experimentar desde o fim da década anterior. Sendo, no entanto, uma indús-
tria que opera no mercado global, constata-se que essa situação recessiva ou de estagnação e deflação foi já ultrapassada 
noutras geografias. Este facto reflete-se, de forma clara, na evolução do volume de negócios de alguns subsectores. Estes 
efeitos não são lineares, sendo difícil estabelecer conclusões únicas e universais decorrentes das grandes tendências (e 
problemas) atrás enunciadas. Se o aprofundamento das desigualdades na distribuição do rendimento e riqueza pode ser 
indutor de problemas políticos, mais ou menos graves, essas mesmas desigualdades poderão, paradoxalmente, estar por 
detrás da dinâmica da procura em certos segmentos do consumo de que podem ter beneficiado, direta ou indiretamente, 
algumas empresas do sector. 
Numa indústria com as características da cortiça, o cenário económico e geoestratégico global deve ser acompanhado 
de perto, justificando um investimento da APCOR, não apenas na partilha da informação recolhida, como no alerta para 
eventuais consequências específicas. Mais uma vez, a complexidade e a não linearidade são a regra. Por exemplo, se não 
é possível, por razões que vão da cultura à especialização, ignorar que certas atividades continuarão a ter na Europa o 
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seu centro principal (como é o caso da produção de vinho), com as 
respetivas consequências para a procura (no caso, de rolhas) há que 
manter uma vigilância prospetiva sobre o que se antecipa possa vir a 
passar-se noutras geografias, sejam elas “players” emergentes (como 
é, ainda no vinho, o caso da China) ou já estabelecidos (EUA, Austrália, 
Nova Zelândia), tendo em atenção que nem sempre a substituição 
de produtores europeus por outros é neutral para o negócio dada a 
menor relação cultural de muitos desses novos atores com a cortiça.

Particularmente difícil, mas não despicienda para muitas empresas, será 
“adivinhar” qual a direção que algumas tensões, e até conflitos abertos, 
virão a tomar no futuro. Por exemplo, o que acontecerá ao mercado 
russo? Se a guerra na Ucrânia se mantiver, quiçá aprofundando-se, é 
óbvio que as sanções se agravarão, limitando o acesso àquele mercado, 
incluindo os expedientes a que algumas empresas têm vindo a recorrer. 
E qual o impacto de uma eventual escalada terrorista na Europa e do 
aumento da instabilidade no Norte de África e Médio Oriente? Hipóteses 
como estas, e outras, colocam um repto enorme às organizações que 
hão de fazer um investimento para estarem preparadas para lidar com 
a incerteza pura e dura, com o inesperado. Uma situação profunda-
mente diferente dos casos de decisões envolvendo risco, as quais são 
passíveis de serem transformadas em cenários a que é possível atribuir 
probabilidades. Como se compreende, estes desafios são profunda-
mente assimétricos: os impactos são semelhantes, qualquer que seja a 
dimensão da organização, mas haverá algumas que têm mais recursos 
e condições para se prepararem. Tudo isto, mais uma vez, convoca a 
APCOR para funcionar como um centro de racionalidade que apoie as 
empresas que, por si sós, terão dificuldades em encontrar a motivação e 
as competências que lhes permitam entender a amplitude dos poten-
ciais impactos e quais os passos que podem ser dados para os mitigar. 

Os vários exercícios de prospetiva sublinham, sempre, a importância 
crescente que os temas associados à sustentabilidade têm vindo a 
adquirir, seja por mudanças de atitudes e valores, nos países mais 
desenvolvidos, seja por força de alterações legislativas e regulatórias, 
seja pela pressão de organizações não-governamentais e, mesmo, 
em resultado de alguns esforços de acordos internacionais. Desfeitos 
certos mitos sobre a “agressão” à natureza que a extração da cortiça 
representaria, aquela tendência é uma oportunidade que o sector 
tem de cavalgar não ignorando que, como acontece nos vedantes, 
a luta será dura. Por isso, justifica-se um investimento acrescido de 
comunicação e imagem da cortiça e do seu potencial de aplicação a 
qual, dada a natureza genérica da mensagem, terá de ser assumida ao 
nível sectorial pela APCOR operando, como é evidente, em articulação 
e complementaridade com as campanhas específicas que algumas 
empresas continuarão a fazer de produtos próprios.

A imagem é um elemento importante na valorização do produto. O 
comprador é o soberano. Não basta o produto ter valor ou ser bom. É 
preciso que quem o adquire reconheça esse valor. Mas a imagem não é 
tudo, nem é o essencial, sobretudo numa indústria em que a compra é, 
na sua esmagadora maioria, efetuada por profissionais. O aumento do 
valor acrescentado, essencial para uma melhoria da rentabilidade, terá 
de passar pela busca de segmentos e aplicações mais rentáveis na qual 

a diferenciação, a inovação e a investigação e desenvolvimento terão 
uma palavra a dizer. Ou seja, numa lógica de diversificação de atividade 
e de diferenciação do produto, é crítico que a indústria reforce os seus 
investimentos na área da investigação, procurando desenvolver novas 
aplicações, novos produtos e melhorar o posicionamento de alguns já 
existentes. Mas não só. No caso das rolhas, a qualidade é essencial na luta 
com outros vedantes. Também aqui mais vale prevenir do que remediar. 
Se o controlo de qualidade é decisivo, numa perspetiva estratégica é 
mais importante continuar a escrutinar todo o ciclo produtivo, desde a 
árvore até à manufatura, para identificar o que, podendo comprometer 
a qualidade final, pode ser corrigido. Decidir em que medida os avanços 
nesta investigação são partilháveis entre as empresas ou, pelo contrário, 
são um elemento de vantagem competitiva, tem como implicação 
saber se a sede do processo há de ser associativa ou empresarial. 
Ou seja, aos atores empresariais compete uma clarificação do jogo 
empresarial de que pode, no limite, resultar um acordo para sediar a 
investigação nos laboratórios empresariais no âmbito de um processo 
de afirmação competitiva da indústria nacional. Já quanto à inovação 
nas aplicações, aí não subsiste dúvida que o grosso da investigação e 
desenvolvimento competirá às empresas, e os respetivos resultados 
serão por cada uma delas apropriados, podendo a APCOR, através do 
respetivo centro tecnológico, procurar, mais uma vez, encontrar fases 
comuns, em que haja economias de escala, e em que faça sentido 
económico a intervenção ser centralizada.

Como em muitas indústrias dependentes de matérias-primas naturais, 
a escassez e a qualidade são fatores que condicionam o volume de 
atividade. É importante, sem dúvida, que se procurem novas aplicações 
e novos mercados. No entanto, não se pode ignorar que existe uma 
restrição a montante. A investigação sobre a possibilidade de encurtar 
o ciclo de vida do sobreiro que vai até à primeira extração e, posterior-
mente, entre extrações é, obviamente, de primordial importância, em 
paralelo com a supramencionada investigação sobre a qualidade da 
própria matéria-prima. A este propósito, parece fazer sentido investir e 
aprofundar a hipótese de introdução de um certificado de qualidade 
na produção que pudesse ser atribuído por uma entidade exterior ao 
sector. Ao mesmo tempo, a APCOR deve procurar fazer uma análise 
económica das razões que têm condicionado a área cultivada de so-
breiro. Se a indústria da cortiça é, a nível nacional, em termos relativos, 
uma das que mais contribui para o valor acrescentado nacional e que 
tem o maior saldo comercial externo, há de procurar-se saber se tal 
não justifica a atribuição de incentivos ao plantio de sobreiro nacional. 
Não basta que a resposta seja afirmativa no plano dos princípios. Ao 
eventual sim segue-se a necessidade de configurar uma proposta 
concreta, estimar os seus custos e o horizonte temporal dos seus 
benefícios líquidos.

Poucas indústrias apresentarão uma estrutura empresarial tão extrema-
da como na cortiça. Esse facto coloca vários desafios, nomeadamente 
à entidade representativa da comunidade empresarial sectorial. A 
referida diversidade pode ser uma forma virtuosa de dar uma margem 
competitiva ao sector, num processo em que a complementaridade 
estratégica se sobrepõe à rivalidade. O sector tem de ser capaz de se 
posicionar como um ecossistema, em que a coesão estratégica pre-
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valece sobre as forças centrífugas, num processo virtuoso em que o 
alinhamento tem como contrapartida o aumento do valor acrescentado 
partilhável. Não é uma evolução fácil, nem sem espinhos em que a 
sedimentação da confiança recíproca é o elemento chave. É preciso 
ver para crer, demonstrar que a construção de um ecossistema secto-
rial pode ser um jogo de soma positiva em que todos saem a ganhar. 
Qual é alternativa? A flexibilidade competitiva que as empresas líder 
podem, dessa forma, obter deve ser avaliada. Qual o custo que teria 
para o sector o eventual desaparecimento de uma franja de empresas 
de menor dimensão? É possível melhorar essa colaboração estratégica? 
Na relação entre empresas de maior e menor dimensão prevalece a 
mera lógica negocial ou há processos de aprendizagem e evolução, 
nomeadamente ao nível da qualidade de gestão? Se não há, pode a 
APCOR contribuir para que tal passe a acontecer?
A nível sectorial, foram definidas três metas orientadoras para o cres-
cimento do sector: 

• Recuperação de quota de mercado aos vedantes alternativos (1 
a 1,5 mil milhões de vedantes, o que significaria um aumento de 
cerca de 80 milhões de euros nas exportações);

• Maior divulgação e promoção dos materiais de construção, deco-
ração e design (com incidência particular em países com maior 
potencial de crescimento, estimando-se que se possa traduzir 
num aumento de 35 milhões de euros de faturação);

• Lançamento de novas aplicações em cortiça com maior valor 
acrescentado do que as actuais, apontando-se para um volume 
de negócios adicional de 35 milhões de euros. 

Essas metas constituem uma manifestação particular de uma ambição 
mais ampla, também ela alicerçada em três orientações de base:

• Promover o desenvolvimento sustentado da fileira da cortiça, 
propagando os efeitos a toda a cadeia de valor e actividades 
complementares;

• Gerar maior valor acrescentado para os produtos de cortiça;
• Continuar a gerar notoriedade e reconhecimento da cortiça e dos 

seus produtos nos mercados internacionais.

Mas, para que tudo isto seja possível, é preciso nunca esquecer o papel 
fulcral que tem a garantia de disponibilidade de matéria-prima, em 
quantidade e qualidade. Não há indústria competitiva se descurarmos 
o que se passa a montante o que, por seu turno, requer uma atenção 
particular ao repovoamento dos montados e à sua gestão e ao controlo 
da qualidade da cortiça.

Atingir essas metas e ambições setoriais exige uma estratégia integra-
da mas depende, criticamente, da capacidade para nelas envolver as 
empresas da cortiça. A APCOR pode, e deve, ter nessa mobilização um 
papel fundamental sobretudo na demonstração de que, o plano traça-
do, resulta num jogo de soma positiva de que todos podem beneficiar. 
Na cortiça, como em geral, é um erro tentar tratar todas as empresas 
da mesma forma, como é um erro pretender que todas evoluam para 

serem iguais. Há empresas cujas competências lhe permitem ambi-
cionar voar. Há outras que já sabem voar. Mas há muitas outras para 
quem é mais seguro continuar a pisar terra firme. Todas têm o seu lugar 
e espaço numa estratégia competitiva sectorial. À APCOR compete 
apoiar, sobretudo as PME, a encontrar o posicionamento estratégico 
que melhor se ajuste às suas capacidades e ambições. O atual quadro 
de fundos estruturais ao privilegiar o apoio a PMEs situadas em sectores 
de bens transacionáveis é uma oportunidade para reforçar a base de 
competências das empresas de menor dimensão e, por essa via, melho-
rar a competitividade do sector. A APCOR tem aqui uma ocasião única 
para se assumir, de vez, como um centro de racionalidade e agregação 
das empresas do sector da cortiça, fazendo-as emergir mais fortes e 
competitivas, condição sine qua non para a renovação e o reforço da 
afirmação competitiva do próprio sector.
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Análise SWOT

Um exercício de análise SWOT encontra várias dificuldades quando se 
tenta aplicá-la ao nível sectorial, a começar na diversidade de atores 
que coexistem dentro do mesmo sector. Isso é particularmente patente 
na indústria da cortiça, em que esta é o denominador comum, mas 
em que as respetivas aplicações são tão diferentes como é o caso dos 
vedantes para vinhos e dos materiais para a construção ou decoração. 
Em rigor, dever-se-iam executar exercícios diferentes já que os respetivos 
mercados são, em muitos aspetos essenciais, distintos. Por exemplo, 
nos vedantes, as rolhas de cortiça são o "líder" de mercado que procura 
resistir ao ataque de produtos alternativos, tecnologicamente mais 
recentes. Aí, um problema fundamental  é a dificuldade em garantir 
a qualidade do produto final, problema que pode ser agravado pela 
dificuldade em controlar a qualidade dado o forte recurso a subcon-
tratação de pequenos produtores. Pelo contrário, nos materiais de 
construção, a cortiça é um produto de nicho que procura conquistar 
espaço no mercado e não existe o mesmo problema do recurso a 
pequenos produtores.

Ou seja, ao efetuar uma análise SWOT única corre-se o risco de misturar, 
e confundir, realidades distintas, não sendo completamente claro se a 
mesma se aplica à matéria-prima se à indústria. De modo a não tornar 
o texto demasiado complexo, decidiu-se remeter a análise SWOT para 
anexo e, no corpo principal, tomar-se os diferentes mercados como 
referência. Mesmo assim, a matriz que a seguir se apresenta não está 
elaborada de uma forma ortodoxa, tendo-se optado por, em vários 
pontos, colocar alguns comentários em que se procura fazer a ponte, 
por exemplo, entre forças e oportunidades ou explicitar as condições 
em que a afirmação reforça a sua validade. 

AnEXOS

 Pontos Fortes

Potencial técnico da cortiça enquanto matéria-prima:

• Propriedades: natural, renovável, reciclável e reutilizável;
• Inegáveis qualidades técnicas e sensoriais da cortiça;
• Material versátil em termos de manuseamento e transformação;

Existência de empresas ligadas à indústria de cortiça, com capacidade 
para investir na inovação e I&D;

• “Clusterização" do setor: há um know-how muito acentuado, 
concentrado geograficamente, e inter-relações empresariais es-
timuladas pela proximidade;

• Localização avançada na curva da experiência, face aos concorren-
tes internacionais, no que toca às potenciais aplicações da cortiça. 
Esta força é mitigada por duas razões: nas rolhas, paradoxalmente, 
por sermos líderes mundiais; nos outros produtos por não poder-
mos ignorar a pletora de produtos alternativos, noutros materiais, 
com uma curva de experiência própria, em relação aos quais não 
é óbvio que tenhamos vantagem; 

• Liderança mundial de Portugal na produção e comércio de cortiça 
(o que coloca o desafio à indústria de se organizar para tirar partido 
disso, numa lógica de “cluster” nacional face à concorrência, ainda 
que potencial, de terceiros);

• Novas técnicas de fabrico, com ganhos evidentes de produtividade 
(importante na perspetiva de concorrência com outros sectores já 
que, internamente, se todos têm acesso a essas técnicas, não vem 
daí nenhuma vantagem para as empresas portuguesas).

• Exploração da Cortiça é o garante da sustentabilidade dos ecos-
sistemas do montado (argumento relevante no posicionamento 
público da indústria). 

• Conotação Cultural da Cortiça (principalmente com Portugal, um 
dos símbolos mais representativos da identidade Portuguesa); o 
sobreiro foi elevado a símbolo nacional de Portugal.
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Pontos Fracos

• Dependência de uma única matéria-prima, torna a indústria vul-
nerável a potenciais pragas que possam afetar o montado.

• Fragilidade inerente ao processo produtivo, em termos de reflores-
tação, investigação, coordenação e regulação, fragilidade agravada 
se não se for capaz de compatibilizar a lógica da indústria da cortiça, 
com um todo, com as especificidades subsetoriais (indústria dos 
vedantes para vinho / materiais de construção/ decoração; etc.)

• Pouca divulgação das potencialidades do material, desconhe-
cimento por parte do consumidor e produtor, o que coloca o 
desafio de conceber e concretizar uma campanha setorial que 
vise suprir essa falha;

• Limitada organização da fileira enquanto ecossistema que se 
reflete, sobretudo, na estratégia das PME quer em termos da 
comunicação e marketing dos seus produtos quer na presença 
internacional, colocando um desafio à APCOR de desenho de uma 
abordagem integrada e integradora.

Oportunidades /Desafios

• Indústria eco eficiente: aproveitamento de toda a matéria-prima 
(não há desperdício);

• Tendência crescente de utilização de produtos mais verdes, sus-
tentáveis e amigos do ambiente, em diversos sectores/produtos;

• Preocupações ambientais;
• Matéria – prima com elevado potencial de aproveitamento:

–  Condições positivas ao desenvolvimento de novos  
produtos, para além dos convencionais;

–  Demonstração da capacidade evolutiva do  
material - Cortiça o material para o Futuro;

–  Elevado potencial de inovação tecnológica.
• Utilização da cortiça por marcas de relevo mundial em quadrantes 

diversificados; 
• Posição privilegiada de Portugal em relação à produção e trans-

formação do material;
• Aumento do consumo mundial de vinho e consumidor disposto a 

gastar mais dinheiro em vinhos de melhor qualidade em mercados 
como China e EUA;

• Líderes de opinião contrários à cortiça começam a reconsiderar 
as suas posições;

• Caves de vinho que usavam screw caps regressam à cortiça;
• Novas geografias.

 Ameaças

• Fraca dinâmica económica;
• Campanhas promocionais por parte de concorrentes aos produtos 

em cortiça (ex. rolheira) que veiculam uma imagem negativa em 
detrimento de outros materiais como o metal ou plástico;

• Escassez do material condiciona outras aplicações para além da 
sua utilização no fabrico de vedantes;

• Estagnação dos mercados vinícolas de qualidade no espaço eu-
ropeu; 

• Ameaça de produtos substitutos.
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Disclaimer

Este relatório foi preparado pelo Centro de Estudos de Gestão e Eco-
nomia Aplicada da Católica Porto em resposta a uma solicitação da 
APCOR. O seu conteúdo é confidencial: o acesso e a sua divulgação 
são da exclusiva responsabilidade da entidade promotora. As opiniões 
veiculadas neste documento só responsabilizam os autores e não 
vinculam, nem a Universidade Católica Portuguesa, nem a APCOR.

Porto, 31 de janeiro 2015

Alberto de Castro

Vasco Raul Barrote Rodrigues

Miguel Sottomayor

Filipe Costa Silva

Ricardo Faria Freitas
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