
Sustentável por natureza



+ 50 000 ha
área total de novas plantações 

+ 7% 
área total de montado em Portugal

+ 35%
produção de cortiça

- 15 anos 
redução do primeiro ciclo de extração  
de cortiça dos atuais 25 para 10/12 anos

+ 350/ha
número de sobreiros plantados por hectare 

+ 17 500 000
sobreiros plantados

Projeto de Intervenção Florestal

A intenção é trabalhar o sobreiro 
e a sua biotecnologia de forma 
a que a produção de cortiça 
consiga acompanhar o ritmo 
de crescimento do mercado, 
nomeadamente, através  do 
aumento da resistência da espécie, 
da redução do  primeiro ciclo de 
extração da cortiça e de um melhor 
aproveitamento do terreno com 
aumento da densidade  das árvores 
por hectare. 

Relatório Sustentabilidade 2019

100% aproveitamento de cortiça

> 971 000 
árvores autóctones plantadas 
em parceria desde 2008

≈ 90%
taxa de valorização 
de resíduos

> 80%
materiais consumidos  
de origem renovável

5
continentes com 
programas de reciclagem 
de rolhas de cortiça

485 t 
cortiça reciclada

2 868
alunos envolvidos em ações  
de educação ambiental

29
estabelecimentos com 
certificação FSC® na 
cadeia de custódia

> 90%
cortiça e produtos 
de cortiça de origem 
controlada



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Dando resposta à missão de acrescentar valor à cortiça, de 
forma competitiva, diferenciada e inovadora, em perfeita 
harmonia com a Natureza, a Corticeira Amorim identificou  
12 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)  
e 44 metas, como sendo os prioritários para a sua estratégia. 

Aprovados por 193 países em setembro de 2015, os 17 
ODS fazem parte da agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável da Organização das Nações Unidas e resultam do 
trabalho conjunto de governos e de cidadãos de todo o mundo 
para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, 
promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o 
ambiente e combater as alterações climáticas.

- 73tCO2/1t de cortiça
máximo registado de sequestro por tonelada de cortiça extraída

200 anos
tempo médio de vida de um sobreiro

100 000 pessoas
dependem do montado de sobro

1/36 Hotspots  
de Biodiversidade
o montado de sobro, que detém estatuto de proteção reconhecido,  
combate as alterações climáticas, é força motriz do desenvolvimento 
sustentável e tem um papel fulcral no equilíbrio ecológico do planeta

> 130 espécies de vertebrados

≈ 95% de todos os mamíferos terrestres  
presentes em Portugal existem no montado

> 1350/ha de plantas vasculares  
muitas classificadas como raras ou com  
estatuto de proteção 

> 28 espécies de fauna com estatuto de proteção

Avaliação dos serviços do ecossistema montado, EY 2019

Barreira contra 
incêndios, regula o ciclo 
hidrológico, protege  
o solo e diminui o risco  
de desertificação

>1 300 €/ha/ano
valor médio estimado dos serviços dos ecossistemas associado  
a um montado de sobro bem gerido



- 4 600 000 tCO2/ano
sequestro aproximado promovido no montado de sobro em 2018 
(17 vezes mais que as emissões geradas pela atividade e cadeia de valor)

Inventário de emissões de GEE, EY 2019

274 481tCO2 eq 
emissões geradas pela atividade  
e cadeia de valor em 2018

 80%
emissões associadas  
à cadeia de valor (âmbito 3)

20%
emissões geradas  
pela atividade (âmbito 1 e 2)

- 17% 
variação da intensidade carbónica (âmbito 1 e 
2) entre  2011 e 2018

62 000tCO2 eq 
emissões evitadas em 2019

63%
energia de origem  
renovável (biomassa)

-309g CO2 eq 
rolha natural *

Amorim Cork 5 500 000 000 rolhas /ano

-392g CO2 eq 
rolha Neutrocork * 

-562g CO2 eq 
rolha de vinho espumante *

Amorim Cork Flooring 10 000 000 m2/ano de capacidade instalada

TÜV/A+
certificações de qualidade do ar 
de todas as gamas de produtos

62% 
produtos com pegada  
de carbono negativa

LEED/BREEAM
todos os produtos contribuem para 
certificações de construção sustentável

Amorim Cork Composites 200 000 blocos e 40 000 cilindros /ano

56 anos 
de práticas de economia circular

>500
aplicações com credenciais  
de sustantabilidade

>850m2

área de investigação, desenvolvimento  
e inovação de novos produtos

Amorim Cork Insulation 60 000 m3 de cortiça de isolamento/ano

50 anos 
grande longevidade com características 
técnicas testadas pelo menos até 50 anos

0% aditivos 
aglomeração com as  
suas próprias resinas

100%
de produtos recicláveis  
e reutilizáveis

* balanço de carbono considerando o sequestro do montado 



Impactos ambientais, económicos e sociais, EY 2019 

Impactos económicos e sociais, EY- Parthenon 2019 

Américo Amorim

10 
unidades industriais
matérias-primas

19
unidades industriais
soluções de cortiça

51
empresas de distribuição

27 000 
clientes

2,17
multiplicador na produção nacional 

39%
contributo para as exportações totais  
do município de Santa Maria da Feira

93% 
exportações para mais de 100 países

75% 
bens e serviços adquiridos  em Portugal 

51% 
impacto no emprego do setor florestal em 
Coruche e Ponte de Sor 

1 175 000 000 €/ano
valor total líquido adicionado à sociedade quando incorporado o impacto dos serviços dos 
ecossistemas do montado (mais de 7 vezes superior ao valor direto adicionado)

72%
trabalhadores em Portugal

100% 
colaboradores em Portugal abrangidos por 
contratos coletivos de trabalho

43 anos
idade média dos colaboradores

"Nem um só mercado, nem  
um só cliente, nem uma só 
divisa, nem um só produto"

> 4 400 
colaboradores em 27 países



Our world is cork. 

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.
Rua de Meladas, 380
Apartado 20
4536-902 Mozelos, Portugal
www.amorim.com


