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O sobreiro 

• O sobreiro é uma árvore perene da família das Fagáceas.  
• A cortiça extrai-se da espécie Quercus suber  L., que é a única 

espécie que consegue regenerar a casca depois desta ser 
destacada do tronco. 

 
•  A floresta de sobreiros ocupa uma área de 2,2 milhões de 

hectares em todo o mundo, da qual são extraídas cerca de 
360.000 toneladas/ano de cortiça.  

 
• Pode ser encontrada essencialmente na fachada do Atlântico 

Ocidental que cobre a maior parte da Península Ibérica e uma 
estreita faixa da costa mediterrânica ocidental. Portugal 
contém mais de 33% deste sobreiro, a maioria no sudoeste.  



A colheita de cortiça 

• A colheita de cortiça não é prejudicial para os sobreiros, uma 
vez que uma espessa e nova camada de cortiça voltará a 
crescer e estará pronta para a colheita de nove em nove anos. 

 

• Em cada descortiçamento, é possível extrair em média 40 a 60 
kg de cortiça por sobreiro, sendo o primeiro – a desbóia – feito 
quando o sobreiro tem 25 anos.  

 

• Os sobreiros têm uma vida útil de aproximadamente 200 anos 
e podem ser colhidos 15 vezes, mas os espécimes mais antigos 
conhecidos têm mais de 500 anos. 

 



A importância do sobreiro 

• Além do produto principal do sobreiro – a própria cortiça – 
são utilizadas outras partes da árvore. As folhas são 
utilizadas, por exemplo, como forragem ou fertilizante 
natural enquanto o fruto do sobreiro, a bolota é usada para 
alimentação animal e para óleos de cozinha. 



O que é que o montado representa para Portugal? 

• Portugal é o maior explorador de cortiça e de rolhas de cortiça no mundo. 

• Em Portugal, os sobreiros são as árvores mais importantes, economicamente falando, dado o seu elevado 
rendimento. Estão habitualmente localizados em regiões pobres em que o trabalho e os salários são 
escassos e em que a atividade gerada por este tipo particular de exploração da floresta desempenha um 
papel extremamente importante no seio desta frágil situação socioeconómica.  

• A importância desta árvore não é só económica – o montado assegura ainda uma grande biodiversidade 
natural, incluindo fauna selvagem, pastagens e arbustos de ervas aromáticas. Entre os animais mamíferos 
encontrados nas florestas de sobreiros incluem-se lebres, doninhas, lobos, genetas, javalis, veados e (ainda) 
alguns linces ibéricos.  

• Assegura também uma maior fixação do dióxido de carbono, libertação de oxigénio, taxa de infiltração das 
águas da chuvas no solo, proteção contra a erosão dos solos, criação de certos microclimas e criação de 
áreas de lazer, aumentando assim a qualidade de vida das populações. 



Porque é que a cortiça é tão importante para o combate às 

alterações climáticas? 

• Um documento recente divulgado reforça o que a comunidade 
científica há muito tempo defende: o aumento das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera é responsável por 
grandes alterações climáticas e a captura e armazenamento de 
carbono nas florestas pode contribuir para atenuar as emissões 
de CO2 provenientes dos combustíveis fósseis. A cortiça retém o 
CO2 e, quando reciclada, podem ser evitadas algumas emissões 
do gás para a atmosfera.  

• A capacidade de conservação de CO2 de um sobreiro pode atingir 
14,7 toneladas por hectare e por ano, daí a sua importância para 
combater as alterações climáticas. 
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