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Relatório de Sustentabilidade premiado  

na Categoria Openness and Honesty da Corporate Register 

 

CORTICEIRA AMORIM entre as melhores  

do mundo na sustentabilidade 
 
Mozelos, Portugal, 4 de Março de 2008 – CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 

[Euronext Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial da cortiça, em 

cumprimento do disposto na alínea a), do n.º1 do artigo 248º do Código dos Valores 

Mobiliários, vem informar o público em geral e os seus Accionistas em particular, do 

seguinte: 

 
O Relatório de Sustentabilidade da Corticeira Amorim foi distinguido pela 

Corporate Register como um dos três melhores do mundo na categoria 

Openness and Honesty. A concurso estiveram cerca de 300 empresas de 39 

áreas de negócio, oriundas de quarenta países.  

 

A Corticeira Amorim recebe com grande orgulho este reconhecimento internacional 

da transparência e abertura da sua política de desenvolvimento sustentável. A 

categoria Openness and Honesty é uma das mais reconhecidas na área.  

 

De acordo com a Corporate Register, “é muitas vezes difícil contar toda a verdade. A 

distinção é atribuída aos relatórios mais limpos, que consigam convencer a Corporate 

Register que este é o panorama real vivido na empresa.” 

 

Corporateregister.com é o maior directório mundial on-line de Relatórios de 

Sustentabilidade. Foram convidadas 2.000 empresas com Relatórios de 

Sustentabilidade considerados relevantes.   



CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.   

 

Informações adicionais: 

 

Paulo Bessa > paulo.bessa@corticeira.amorim.com > 96 869 0300 

Carlos de Jesus > carlosdejesus@corticeira.amorim.com > 96 869 0309 

 

 
 
Comunicado disponível no sítio da sociedade: www.corticeiraamorim.com. 
 
 
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 
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 440 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.corkfacts.com ou www.apcor.pt. 
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