Comunicado de imprensa
Rolha de cortiça reconhecida pela comunidade científica internacional
CTCOR, 21 setembro 2012, às 11h
Local: Rua Amélia Camossa, Santa Maria de Lamas, 40º 58' 35'' N

8º 33' 54'' O

Interlocutor: Engª Alzira Quintanilha, diretora geral do CTCOR, telemóvel 917278913

O CTCOR - Centro Tecnológico da Cortiça vai acolher nas suas
instalações em S. Maria de Lamas o Presidente Honorário da OIV –
organização Internacional da Vinha e do Vinho, Prof. Doutor Reiner
Wittkowski, presidente do instituto federal alemão para avaliação do
risco alimentar, personalidade que se desloca a Portugal para participar
na 3ª Gala da Cortiça que irá ter lugar nesse mesmo dia no Porto.
O contributo da cortiça para a sustentabilidade ambiental foi reconhecido recentemente

a rolha de cortiça tem um papel
importante para a conservação sustentável das florestas e deve ser tida em
pela OIV através da Resolução 431/2011, na qual

consideração para o cálculo dos valores de gases de estufa. De realçar o contributo sem

uma única rolha de cortiça
natural é responsável pela retenção de cerca de 8 gramas de dióxido de
carbono.
paralelo no domínio da defesa do ambiente, pois que

O CTCOR – único centro tecnológico da cortiça a nível mundial - é uma entidade
privada de utilização pública, sem fins lucrativos, que visa promover, ativa e
estrategicamente, a inovação, a qualidade, o desenvolvimento tecnológico, a proteção
ambiental e a sustentabilidade da fileira da cortiça.
O CTCOR congrega atualmente cerca de 250 associados, identificados com as maiores
empresas dos setores corticeiro e vitivinícola, contando entre os seus clientes muitos dos
mais prestigiados agentes económicos no domínio da sua atuação internacional.

O CTCOR é reconhecido pelo governo português como laboratório para ensaios
oficiais de materiais e objetos destinados a entrar em contato com géneros
alimentícios.

Com esta visita, dá-se a conhecer à comunidade científica
internacional, na pessoa do representante da OIV, muito do que
melhor se faz, em Portugal e no mundo, em termos do controlo da
qualidade e do desempenho funcional dos produtos da cortiça.

