CORTICEIRA AMORIM
APRESENTA RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2007

Desenvolvimento Sustentável: a Escolha Natural
Mozelos, Portugal, 25 de Junho de 2008 – CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. [Euronext
Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial em cortiça, divulga hoje o Relatório de
Sustentabilidade 2007.

I - Enquadramento
A CORTICEIRA AMORIM orgulha-se de, há muito, pautar a sua actividade pela adopção e
reforço de práticas de Desenvolvimento Sustentável e de ter sido a primeira empresa do
sector a comunicar, através de um relatório de sustentabilidade, as suas políticas e
práticas em matéria de sustentabilidade.
A 2.ª edição do Relatório de Sustentabilidade, hoje apresentada, dá a conhecer as
políticas e práticas da Empresa, assim como as principais iniciativas e objectivos
alcançados nesta área. Merecem especial destaque as conclusões dos estudos que
comprovam as vantagens da utilização de dois dos principais produtos da CORTICEIRA
AMORIM – rolhas e revestimentos de cortiça.
A CORTICEIRA AMORIM iniciou em 2007 a comunicação regular, sistemática e
estruturada das suas políticas e práticas em matéria de Sustentabilidade. O primeiro
Relatório de Sustentabilidade que editou foi distinguido pela Corporate Register como
um dos três melhores do mundo na categoria Openness and Honesty, reflectindo o
investimento da Empresa nesta matéria.
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II - Principais destaques do Relatório de Sustentabilidade 2007
Estudos realizados por Entidades externas confirmam vantagens ambientais das rolhas
e dos revestimentos de cortiça
A CORTICEIRA AMORIM realizou, em 2007, uma avaliação do impacto ambiental dos seus
principais produtos – rolhas e revestimentos, estabelecendo a comparação com os
principais produtos alternativos de acordo com normas reconhecidas
internacionalmente. Esta análise permitiu, por um lado, um importante reforço do
conhecimento necessário à melhoria de processos e do desempenho e, por outro, a
disponibilização de informação adicional a Clientes e Consumidores para uma decisão
esclarecida e consciente.
Os resultados obtidos confirmam as vantagens ambientais dos produtos de cortiça –
rolhas e revestimentos – face aos alternativos.
Dez patentes foram submetidas a registo, um número recorde não só no contexto do
sector corticeiro, como também no âmbito do tecido empresarial português,
evidenciando, assim, o compromisso estratégico com a Inovação, que se traduz tanto no
desenvolvimento de novos produtos e soluções, como também no reforço do
posicionamento da CORTICEIRA AMORIM enquanto centro de conhecimento.
Protocolo Valorização e Sustentabilidade do Sobreiro e da Biodiversidade Associada,
um acordo inovador, desenvolvido entre a CORTICEIRA AMORIM, a DGRF, o ICNB, a
Quercus e a WWF, no âmbito da iniciativa Business & Biodiversity.
Certificação FSC de 8400 novos hectares de montado de sobro, resultado da
participação activa em acções de informação, formação e sensibilização de proprietários
florestais para a adopção de sistemas de gestão florestal promotores de boas práticas.
Aumento de 43% no volume de formação, face a 2006, uma forte aposta no
desenvolvimento e valorização das competências dos Colaboradores.
Índices de sinistralidade na CORTICEIRA AMORIM muito abaixo do sector, verificandose uma nova diminuição da frequência e gravidade de sinistros.
Diminuição de 4,6% nas emissões de CO2 por kg de cortiça consumida, o aumento do
consumo de cortiça registado em 2007 e o reforço da utilização de biomassa,
responsável pela satisfação de 59% das necessidades energéticas, permitiram uma
redução de 3,4% das emissões totais de CO2 da CORTICEIRA AMORIM face a 2006.
Contributo para a redução de gases de efeito de estufa, com um novo reforço do
transporte de mercadorias por via marítima, em detrimento da via rodoviária.
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Para informações adicionais contactar:

Cristina Amorim
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 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 milhares de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos
orgulho da nossa contribuição na correcta utilização desta importante floresta que é a
casa de muitas espécies em perigo de extinção. Para mais informação convidamo-lo a
visitar páginas informativas na Internet como www.corkfacts.com ou www.apcor.pt.

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Edifício Amorim I
Rua de Meladas, n.º 380
Apartado 20
4536-902 MOZELOS VFR
PORTUGAL
Tel.: 22 747 54 00
Fax: 22 747 54 07
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
Capital Social: EUR 133 000 000,00
Matrícula e NIPC: PT 500 077 797
C.R.C. Sta. Maria da Feira
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