
N a t u r a l m e n t e  s o b r e  n ó s



Quanto mais evoluímos, mais nos desafiamos 
a evoluir. No final do dia, há vantagens para 
todos: colaboradores, clientes e também para 
o planeta.

“

”José Silva, CEO

Não somos os maiores. Somos os melhores. 
Não fazemos de tudo um pouco. Fazemos 
rolhas de cortiça. Não somos um grupo. 
Somos um propósito, por natureza e pela 
natureza.

“

”Manuel Alves da Silva, Presidente e Fundador 



Na M.A.SILVA acreditamos que tudo deve ser feito naturalmente. 
Procuramos o melhor naturalmente e é naturalmente que entregamos
o melhor. 

Temos um privilégio que se desdobra em 4: trabalhar com profissionais 
experientes e dedicados; produzir com uma das matérias-primas mais nobres 
do mundo – a cortiça; ter acesso às tecnologias de ponta mais avançadas do 
setor da indústria corticeira; entregar ao ambiente mais do que exigimos dele.
É no montado que nascem os nossos compromissos, e é nos nossos polos
de produção que os selamos com qualidade. Através de um processo
de produção verticalizado, garantimos um circuito de produção rigoroso, 
desde a árvore à vedação das garrafas de vinhos e espumantes. 
Em tudo o que fazemos, o binómio cliente-planeta dita o nosso caminho. Com 
uma pegada de carbono naturalmente negativa, quanto mais produzimos, 
mais protegemos a natureza. O planeta beneficia e os nossos clientes também. 
Por termos uma pegada de carbono negativa, quando associados às garrafas 
de vinho e espumante dos nossos clientes, fazemos com que estes reduzam 
também a sua pegada de carbono.

A qualidade das nossas rolhas parte naturalmente da natureza e 
naturalmente de nós.

Somos
naturalmente
M.A.SILVA



PROPÓSITO
Produzir rolhas de cortiça de máxima 
qualidade que contribuem para
a preservação e evolução dos vinhos
e espumantes.

VISÃO
Ser uma empresa de referência global, 
nas práticas de sustentabilidade 
através de uma atividade 100% 
verticalizada, na produção de rolhas
de cortiça naturais e técnicas.

MISSÃO
Transformar a melhor cortiça em
valor para rolhas, vinhos e pessoas,
em perfeita harmonia com a natureza.

VALORES
Proximidade • Compromisso 
Sustentabilidade • Qualidade
Inovação • Resiliência



Viagens que começam no montado e acabam nas 
garrafas dos nossos clientes. Viagens que, seguindo 
sempre o mesmo percurso, nunca se repetem. 
Viagens que nos desafiam, nos transformam, nos 
melhoram. Viagens que nos permitem aprender mais, 
fazer mais, crescer mais.

Em cada viagem descobrimos algo novo sobre a cortiça. 
Naturalmente inovamos e testamos. No nosso percurso 
aliamo-nos aos melhores. Implementamos parcerias. 
Somos naturalmente melhores. A cada viagem, o nosso 
produto melhora. O nosso processo torna-se mais 
sustentável. Servimos melhor os nossos clientes.

Com 50 anos de experiência, continuamos a ter em nós
a energia pioneira que nos faz querer sempre mais. 
É a nossa ambição e vontade de superar expetativas,
que faz parte de nós e nos torna naturalmente melhores.

Em 2022
celebramos
50 anos de

viagens



Naturalmente evoluímos
Acreditamos que temos os melhores profissionais

do mercado. Equipas Estratégicas, de Investigação, 
Desenvolvimento & Inovação, Operacionais, cada 
equipa com o seu papel, todas juntas a garantir a 
qualidade e sustentabilidade da nossa produção.

Naturalmente investimos
Associado ao know-how das nossas equipas

e à seleção da melhor matéria-prima, investimos
no desenvolvimento contínuo de tecnologias de ponta 

e somos constantemente reconhecidos por isso.

Somos líderes tecnológicos
do setor corticeiro desde 1972

Abraçamos a natureza naturalmente
com a melhor tecnologia

ONEBYONE®

Análise individual
de rolhas

NEOTECH®

Esterilização e 
vaporização dos 

grânulos

DYNAVOX®

Esterilização e 
vaporização da 
matéria-prima

SARA ADVANCED®

Extração de 
voláteis e 

uniformização
sensorial

MASZONE®

Esterilização e 
eliminação de

microorganismos



Naturalmente
entregamos
o melhor
Com um processo de produção 100% verticalizado, garantimos a neutralidade 
organolética das nossas rolhas. Rolhas fiáveis que vedam de forma eficiente 
garrafas de vinho e espumante e de outras bebidas alcoólicas.

Os vinhos e espumantes não são todos iguais, e as nossas rolhas de cortiça 
naturalmente também não. Escolher as rolhas mais indicadas a cada bebida 
alcoólica é uma arte que gostamos de partilhar. Antes de tudo, é preciso 
conhecer bem as especificidades da bebida a vedar. O desafio seguinte
é encontrar a família de rolhas de cortiça mais indicada a utilizar.



Rolhas
NATURAIS
As rolhas de cortiça NATURAL são as mais 
biológicas, mais premium,  e naturalmente 
as mais comercializadas pela M.A.SILVA.
 
O processo de produção destas rolhas é 
submetido a diferentes tecnologias patenteadas 
e premiadas, com o compromisso da máxima 
qualidade e garantia de TCA não detetável. 
Destacadas como referência mundial, são
a melhor opção para os vinhos mais exigentes.

As rolhas VIVA® são responsáveis pela 
vedação de alguns dos melhores vinhos 
espumantes do mundo. Com resistência às 
grandes pressões típicas do espumante, 
estas rolhas mantêm a qualidade de forma 
consistente.  

O portefólio M.A.SILVA apresenta diferentes 
rolhas de cortiça VIVA®, com diferentes 
especificações técnicas. 

Rolhas de
Espumante
VIVA ®



As rolhas de cortiça SILKTOP® representam o 
encontro entre o rigor da vedação e o melhor 
das propriedades das rolhas naturais.

Ao longo do processo de produção, as rolhas 
passam pela moldação e por tecnologias de 
ponta que garantem, naturalmente, a melhor 
qualidade das rolhas técnicas M.A.SILVA.

O portefólio M.A.SILVA apresenta diferentes 
rolhas de cortiça SILKTOP®, com diferentes 
especificações técnicas.

As rolhas EVACORK® são a melhor 
resposta M.A.SILVA ao desafio do enólogo 
manter naturalmente a atratividade do 
vinho, com uma rolha de cortiça natural, a 
um preço muito competitivo. 

Rolhas 
Colmatadas

Rolhas
Técnicas
SILKTOP ®

EVACORK ®



As rolhas de cortiça NEO® são rolhas de cortiça 
técnicas, produzidas através de grânulos 
esterilizados por uma das tecnologias mais 
inovadoras e revolucionárias da M.A.SILVA - 
NEOTECH®. 
Esta tecnologia permite melhorar a performance e 
propriedades das características naturais da cortiça, 
além de garantir a eliminação do TCA.

O portefólio M.A.SILVA apresenta diferentes rolhas de 
cortiça, submetidas a esta tecnologia, com diferentes 
especificações técnicas.

Rolhas
Microaglomeradas

NEO ®



Naturalmente
certificados
Na M.A.SILVA somos detentores de diferentes 
certificações que demonstram a nossa capacidade 
de entregar qualidade, através de rolhas de cortiça 
seguras e sustentáveis. 

Certificações 
de Qualidade

Certificações de 
Sustentabilidade

2022

P T - 1 9 9 6 / C E P . 4 5 4  P T - 2 0 0 5 / G S A . 0 0 0 1

Products are available 
as FSC® certified on 

request



www.masilva.pt

Better
Naturally


