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Corticeira Amorim 

Novo Programa de Emissões de Papel Comercial verde no valor de 

35 milhões de euros

 

A Corticeira Amorim assinou com o Banco de Sabadell, S.A. – Sucursal em Portugal (“BSabadell”) um Programa de Emissões 
de Papel Comercial (“PPC”) no montante de 35 milhões de euros com maturidade em 2029. As emissões a decorrer no 
âmbito deste programa qualificar-se-ão como instrumentos de financiamento verde, de acordo com o Green Finance 
Framework – November 2022 da Corticeira Amorim. O encaixe desta operação, cuja organização, montagem e garantia de 
subscrição foi assegurada pelo BSabadell, que assumirá ainda o serviço de agente pagador, será aplicado no refinanciamento 
da aquisição da sociedade Herdade de Rio Frio, S.A. (empresa detentora de parte significativa da denominada Herdade de Rio 
Frio) e no financiamento do investimento em novas plantações de sobreiros.  

Este PPC permitirá alongar a estrutura de maturidades do financiamento da Corticeira Amorim, reforçando os seus Capitais 
Permanentes e a componente de financiamento sustentável. 

Em dezembro de 2020, a Corticeira Amorim realizou a sua primeira emissão de obrigações verdes, no valor de 40 milhões de 
euros, com uma maturidade de 5 anos. Em 2021, concretizou um Programa de Emissões de Papel Comercial Sustainability 
Linked de 20 milhões de euros e um Programa de Emissões de Papel Comercial Verde de 11,6 milhões de euros, com prazos 
de 3 e 5 anos, respetivamente. 

A Corticeira Amorim considera que os instrumentos de financiamento verde são ferramentas eficazes para sustentar 
projetos com impactos positivos na mitigação e adaptação às alterações climáticas. Este PPC contribuirá para o 
financiamento do programa de sustentabilidade da Corticeira Amorim (“Sustentável por natureza”) e está ligado às iniciativas 
de sustentabilidade que se enquadram no pilar “Montado”, que visa preservar o montado e os serviços dos ecossistemas 
através do aumento do conhecimento, mobilização de recursos e proposta de medidas, contribuindo para a concretização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11, 12 e 15.  

Ao abrigo do Green Finance Framework - November 2022 serão concretizados investimentos que visam a aquisição de 
terrenos, a realização de novas plantações com maior densidade florestal, a investigação & desenvolvimento, manutenção, 
reabilitação, recuperação e gestão, em parte com recurso a novos modelos florestais. Estes investimentos, inseridos no 
Projeto de Intervenção Florestal da Corticeira Amorim (em curso) e outros, preveem o aumento da área ocupada por 
sobreiros (Quercus Suber) e a melhoria das áreas já existentes. 

A KPMG & Associados - SROC, S.A. procedeu à revisão independente do Green Finance Framework – November 2022 da 
Corticeira Amorim confirmando, através da emissão de um relatório de garantia limitada de fiabilidade, o seu alinhamento com 
as quatro componentes dos Green Loan Principles da London Market Association de fevereiro de 2021 e dos Green Bond 
Principles, da International Capital Market Association de junho de 2021 (com o Appendix1 de junho 2022).  
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A crescente consciência da necessidade urgente de intervenção no montado levou a Corticeira Amorim a lançar, em 2013, o 
Projeto de Intervenção Florestal e a investir diretamente em propriedades florestais com montado de sobro. Atualmente, 
tem sob gestão três projetos florestais, com uma área total de 8181 hectares: Herdade da Baliza, Herdade da Venda Nova e 
Herdade de Rio Frio, tendo sido instalados até à data cerca de 100 000 sobreiros em 251 hectares da Herdade da Venda Nova 
e cerca de 20 000 sobreiros em 48 hectares da Herdade da Baliza. 

As florestas de sobreiros estão localizadas na bacia do Mediterrâneo e são parte de um dos 36 hotspots de biodiversidade do 
mundo. Enquanto espécie autóctone, o sobreiro está perfeitamente adaptado às condições climáticas locais e aos solos 
áridos, vive em média 200 anos e oferece um conjunto de serviços dos ecossistemas, nomeadamente regulação climática, 
prevenção de incêndios, regulação hidrológica, proteção do solo, manutenção de habitats e biodiversidade e provisão de 
cortiça. Um estudo de 2019, promovido pela Corticeira Amorim e realizado pela EY, estimou um valor médio superior a 
1300€/ha/ano para os serviços dos ecossistemas associados a um montado de sobro bem gerido. 

 

Mozelos, 19 de dezembro de 2022 


