
 

 

 

 

CORTICEIRA AMORIM lucra  

€5,1 Milhões em 2009 
 

 

DESTAQUES 

 

 Vendas atingem 415 milhões de euros; 

 EBITDA do 4º trimestre aumenta 105%, face a igual período de 

2008; 

 Dívida Remunerada Líquida diminui 84 M€ face ao final de 

2008; 

 Reforço da Autonomia Financeira para os 47,6%. 

 

 

 

Mozelos, 25 de Fevereiro de 2010 – A CORTICEIRA AMORIM registou um resultado 

líquido anual de 5,1 milhões de euros (M€) em 2009, com o último trimestre do ano a 

manter a tendência positiva registada a partir do 2º trimestre. 

 

No exercício em apreço a CORTICEIRA AMORIM demonstrou a capacidade de proteger 

o essencial dos seus mercados e produtos, apresentando-se cada vez mais como único player 

global no mundo da cortiça, reforçando também a sua solidez ao nível financeiro. Esta 

consolidação aconteceu em claro contraste com o sector e contribuiu decisivamente para o 

objectivo de apresentar resultados positivos no final de 2009. 

 

À semelhança de outros sectores da economia, também a indústria da cortiça em geral 

enfrentou um ano extremamente difícil. A diminuição do valor das suas exportações, - que, 

em Outubro atingia os 18,5 %-, é disso evidência. A CORTICEIRA AMORIM, embora 

não deixando de ser afectada por tão difícil conjuntura, foi capaz de agir e contrariar esta 
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tendência, graças não só a uma sólida situação financeira construída nos últimos anos, 

como à rapidez com que soube agilizar as suas estruturas produtivas face a tão difíceis 

condições de negócio. 

 

Assim, em 2009, as vendas da CORTICEIRA AMORIM atingiram os 415,2 M€, 

registando um decréscimo de 11,3% face a 2008. Esta redução foi generalizada, tendo 

atingido praticamente todos os mercados e famílias de produtos. 

 

O ritmo da quebra das vendas foi sendo atenuado ao longo do exercício, tendo inclusive a 

Unidade de Negócios (UN) Isolamentos completado o último trimestre com vendas 

superiores às do trimestre homólogo de 2008. Em termos acumulados, as vendas desta UN 

ficaram, no entanto, 8,2% abaixo do registado em 2008. De salientar também o 

desempenho da UN Rolhas, a qual conseguiu terminar o exercício com um desvio de  

-8,5% nas suas vendas. Face à evolução do mercado de rolhas, esta variação indicia um 

reforço na respectiva quota de mercado. As outras duas UN com vendas para clientes finais, 

Revestimentos e Compósitos, registaram volumes de negócios inferiores a 2008, na 

ordem dos 16 a 17%. 

 

Além da recuperação das receitas ao longo do ano, o Resultado Líquido da CORTICEIRA 

AMORIM beneficiou da melhoria da Margem Bruta e da descida dos Custos Operacionais. 

 

De destacar a dos juros suportados para menos de metade do valor registado em 2008, 

atingindo os 5,7 M€ (13,4 M€ em 2008). Para esta diminuição histórica contribuiu a descida 

dos juros mas, principalmente, a redução da dívida remunerada líquida. 

 

 

CORTICEIRA AMORIM diminui dívida em 37,8% 

 

A CORTICEIRA AMORIM manteve a estratégia de diminuir a dívida remunerada líquida 

ao longo de todo o ano, o que teve um impacto positivo quer nos Resultados Líquidos, 

dada a diminuição dos custos com juros, quer na Autonomia Financeira que evolui 

favoravelmente, atingindo os 47,6%. 

 

A dívida remunerada líquida, no final de Dezembro de 2009, cifrava-se em 138,6 M€, 

evidenciando uma diminuição de 84,3 M€ (37,8%) face aos 223 M€ registados um ano 

antes. 

 

 

 



 

 

 

Principais Indicadores Consolidados 
 

  4T09 4T08 Var. 2009 2008 Var. 

Vendas 99 430 103 348 -3.79% 415 210 468 289 -11.33% 

EBITDA Corrente 10 705 5 217 105.19% 38 522 48 366 -20.35% 

EBIT Corrente 5 240 -754 - 17 935 25 545 -29.79% 

Resultado Líquido (atrib. aos accionistas) 2 862 -4310 - 5 111 6 153 -16.93% 

Autonomia Financeira - - - 47.60% 42.90% 4.7 pp 

Dívida Remunerada Líquida - - - 138 613 222 962 -37.83% 

Valores de 2008 e 2009 auditados (milhares de euros) 

EBITDA Corrente 4T08 e 2008 incluem 1712 k€ relativos a imparidade de Goodwill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Para informações adicionais contactar: 

Cristina Amorim 

Representante das Relações com o Mercado 

Tel: + 351 22 747 5400 

E-mail: corticeira.amorim@amorim.com  

www.corticeiraamorim.com  

 

  

Sobre CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.: 

Tendo iniciado a sua actividade no século XIX, a CORTICEIRA AMORIM tornou-se na 

maior empresa transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de 

negócios superior a 410 milhões de euros em 103 países. A CORTICEIRA AMORIM e as 

suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e preservação de 

milhões de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos orgulho da nossa 

contribuição na correcta utilização desta importante floresta que desempenha um papel 

fundamental na fixação de CO2, na preservação da biodiversidade e no combate à 

desertificação. Para saber mais informação convidamo-lo a visitar páginas informativas na 

Internet como www.amorim.com ou www.corkfacts.com. 
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