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Inovador tecido em cortiça natural cria novas aplicações na área do Ecodesign 

 

 

02 de Fevereiro 2010 - A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A., através da sua 

participada Amorim Cork Composites, S.A., e a SEDACOR – Sociedade Exportadora de 

Artigos de Cortiça, Lda., constituíram uma nova sociedade, a DYN CORK – Technical 

Industry, Lda., com o objectivo de desenvolver uma inovadora linha de produtos de cortiça. 

 

Na génese do projecto DYN CORK, a introdução no sector de novas técnicas de 

impressão e o recurso a tecnologia de laminagem/colagem de produtos complementares à 

cortiça. 

 

Detida em partes iguais pelas duas Entidades acima referidas, a DYN CORK utilizará 

tecnologias de impressão em cortiça com espessuras até hoje tecnicamente 

impossíveis.  Uma inovadora tecnologia de colagem possibilita, a nível industrial, aplicar a 

cortiça em materiais extremamente flexíveis e de grande durabilidade que reforçam as 

características de impermeabilidade e de resistência mecânica, assim como as propriedades 

térmicas e acústicas da cortiça natural. 

 

Esta tecnologia irá potenciar o alargamento do campo de utilização da cortiça a novas 

aplicações que tradicionalmente utilizam o têxtil e os cabedais, tendo a Empresa definido 

como segmentos preferenciais os sectores da decoração de interiores, do calçado, do têxtil 

e da indústria dos transportes. 

 

A nova sociedade, fruto de uma parceria entre duas importantes empresas da indústria da 

cortiça, iniciará a sua actividade no 2.º semestre de 2011 e pretende realizar um 

investimento de 2.500.000 Euros nos 18 meses seguintes. 
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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 450 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. 

 

 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 

Sociedade Aberta 

Edifício Amorim I 

Rua de Meladas, n.º 380 

4536-902 MOZELOS VFR 

PORTUGAL  

Capital Social: EUR 133 000 000,00 

C.R.C. Sta. Maria da Feira 

Matrícula e NIPC: PT 500 077 797 

mailto:corticeira.amorim@amorim.com
http://www.corticeiraamorim.com/

