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CORTICEIRA AMORIM COM 
CRESCIMENTO DE 5,2% NAS VENDAS 

 
Valor global das Vendas atinge 123,6 milhões de euros no primeiro trimestre 

 
 
Mozelos, Portugal, 5 de Maio de 2008 – CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 
[Euronext Lisbon: COR; ISIN: PTCOR0AE0006], líder mundial em cortiça, 
divulgou hoje os resultados consolidados relativos ao primeiro trimestre de 2008 
(1T08). Excepto quando mencionado, todos os valores são expressos em 
milhões de euros (M€) e apresentados em comparação com os primeiros três 
meses do exercício anterior. 
 
 
 
 
 
 
A CORTICEIRA AMORIM apresenta resultados positivos no primeiro trimestre de 
2008, beneficiando de um forte crescimento das vendas.  
 
 
 
i Vendas consolidadas atingiram os 123,6 milhões de euros (M€), um 

crescimento de 5,2% impulsionado pela UN Rolhas. 
 
i Resultado líquido atingiu 3,380 M€, uma diminuição face aos 3,874 M€ do 

1T07. 
 
i EBITDA (13,2M€) e EBIT (7,1M€) mantiveram um registo positivo (1%). 
 
i Actividade do 1T08 afectada pelo abrandamento económico, pela volatilidade 

dos mercados e em especial pela continuada depreciação do USD. 
 
i Assembleia Geral realizada em 30 de Março de 2008, aprovou um dividendo 

de 0,06€ por acção, o qual foi pago em 28 de Abril. 
  
 
 

DESTAQUES 
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I.- CONTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 
 
Para colmatar os efeitos negativos da conjuntura, a CORTICEIRA AMORIM 
actuou quer ao nível dos mercados, ajustando a sua estratégia ao nível dos 
produtos e respectivos preços de venda, quer ao nível interno, procedendo às 
reorganizações internas necessárias, ajustando estruturas industriais e 
comerciais. 
 
Vários factores condicionaram o desempenho da CORTICEIRA AMORIM: o 
arrefecimento dos principais mercados da CORTICEIRA AMORIM, o acentuado 
abrandamento económico verificado nos Estados Unidos e o menor vigor dos 
mercados europeus, a continuada depreciação do USD (cerca de 12,5% face ao 
verificado no 1T07), e o efeito inflacionista que a subida dos preços do petróleo, 
produtos alimentares e matérias-primas em geral provocaram, quer ao nível do 
consumo, quer ao nível do investimento, e a subida verificada ao nível das taxas 
de juro. 
 
As vendas atingiram os 123,6 M€, um crescimento de 5,2% face ao 1T07. A UN 
Rolhas contribuiu decisivamente para este aumento ao apresentar uma variação 
de 8,7% no respectivo valor de vendas. Dever-se-á, no entanto, ter em conta que 
este aumento está influenciado positivamente pela entrada das duas empresas 
Oller no perímetro de consolidação do 1T08, justificando as respectivas vendas 
cerca de 6,7% daquela variação. Pelo lado negativo destaca-se a desvalorização 
das moedas de exportação, em especial o USD, a qual afectou negativamente 
em 2,7% aquela variação. Expurgados estes dois efeitos opostos, o crescimento 
da UN Rolhas terá atingido cerca de 4,7%. Destaque para as rolhas naturais com 
um bom desempenho em volume, tendo o preço médio sofrido um ligeiro recuo, 
fruto da depreciação cambial referida. Desempenho favorável registado ainda nas 
rolhas capsuladas, champanhe e da rolha Neutrocork. 
 
As vendas da UN Revestimentos registaram uma subida de 3%, impulsionadas 
pelos revestimentos de madeira. Os revestimentos de cortiça apresentaram 
vendas estabilizadas em virtude do abrandamento verificado ao nível da 
construção na Europa. 
 
A nova UN Aglomerados Compósitos que, conforme anunciado no final de 2007, 
resultou da reorganização da UN Aglomerados Técnicos e Cortiça com Borracha, 
foi em termos relativos a UN mais afectada pela desvalorização cambial do USD, 
cerca de 4%. Em termos de clientes fora do grupo as vendas diminuíram 3,8%, 
afectadas que foram pelo efeito desvalorização. O desempenho no mercado 
automóvel europeu e a construção civil nos EUA foi impeditivo do crescimento 
em termos reais desta UN. Bom desempenho de vendas na UN Isolamentos 
(+9,9%).  
 
A Margem Bruta percentual ressentiu-se da pressão exercida pelos câmbios, 
tendo apresentado uma descida de cerca de 1,5%. Contudo, face ao aumento 
registado no valor de vendas, o seu valor absoluto cresceu cerca de 2 M€. Em 
termos de custos operacionais, e tendo em conta a entrada das duas novas 
empresas do Grupo Oller, houve um aumento de cerca de 1,8 M€. 
 
De referir que, se em termos de vendas o efeito da depreciação das moedas de 
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exportação, terá afectado negativamente aquele valor em cerca de 3,1 milhões, 
em termos de resultados, ao nível dos seus diferentes patamares EBITDA, EBIT 
e RAI aquele efeito negativo terá sido cerca de 2,5 M€. Este impacto deverá ser 
tido em conta ao apresentar os comparativos daqueles resultados. 
 
O EBITDA apresentou um valor de 13,2 M€ e o EBIT os 7,1 M€, ou seja, mesmo 
assim registando um crescimento de 1%. 
 
Em termos de função financeira, o agravamento das taxas de juro representam o 
maior do crescimento dos juros suportados (+0,7 M€). Este acréscimo fez anular 
os crescimentos apresentados ao nível operacional. Após estimativa de imposto 
de rendimento e dos interesses minoritários, o resultado líquido do exercício 
atribuível aos accionistas da CORTICEIRA AMORIM atingiu os 3,380 M€, cerca 
de 12,7% inferiores ao 1T07. 
 
II.- BALANÇO CONSOLIDADO 
 
O Balanço consolidado totalizou os 609 M€, cerca de 13 M€ superior ao registado 
no final de 2007, estando o crescimento ligado, no essencial, às rubricas de 
Fundo de Maneio. Em termos de dívida remunerada o seu valor manteve-se 
praticamente estável. Os Capitais Próprios estão afectados pela aplicação de um 
valor de 7,98 M€ de dividendos, os quais constam no Balanço, a final de Março, 
na rubrica do Passivo. Face a este movimento a Autonomia Financeira baixou 
para os 39,6%. 
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III.- PRINCIPAIS INDICADORES 
 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 
Valores não auditados consolidados 

 
(mil euros) 

1T08 1T07 Variação 

Vendas  123 620  117 561 + 5,15%
Margem Bruta – Valor  59 408  57 507 + 3,31%
                                   %                                    1) 46,67 48,15 -1,48 p.p.
Custos Operacionais                       2)  52 260  50 417 + 3,66%
EBITDA  13 173  13 078 + 0,73%
EBIT  7 148  7 090 + 0,82%
Resultado Líquido (atribuível aos accionistas)  3 380  3 874  - 12,75%
Resultado por acção                       3) 0,026 0,030  - 12,75%
EBITDA/juros líquidos  (x)                         4,36 5,72 - 1,36 X
Autonomia Financeira                     4) 39,63% 40,43% -0,80 p.p.
Dívida Remunerada Líquida  231 866  222 852 + 4,04%  

1) Sobre o valor da produção 
2) Inclui custos e proveitos financeiros que não juros e custos e proveitos extraordinários 
3) Resultado Líquido do Exercício/nº médio acções (euros/ acção) (exclui acções próprias) 
4) Capitais Próprios / total Balanço (no final do período) 

 
CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. 
Balanço Consolidado não auditado 

 
(mil euros) 

31.03.08 31.12.07 31.03.07
Activos não Correntes  215 467  214 171  199 367
Activos Correntes

Inventários  223 839  227 415  196 841
Outros Activos Correntes  169 406  154 428  160 048
Total de Activos Correntes  393 245  381 843  356 889
Total Activo  608 712  596 014  556 256
Capital Próprio (inclui I.M.)  241 233  245 390  224 883
Passivos não Correntes
Dívida Remunerada  160 561  162 994  148 137
Outros Passivos não Correntes  19 094  16 550  10 450
Total Passivos não Correntes  179 655  179 544  158 587
Passivos Correntes
Dívida Remunerada  77 312  75 180  78 491
Outros Passivos Correntes  110 511  95 901  94 296
Total Passivos Correntes  187 824  171 081  172 787
Total Passivo e Capital Próprio  608 712  596 014  556 256
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Para informações adicionais contactar: 
Cristina Amorim 
Corticeira Amorim SGPS, SA 
Tel: + 351 22 747 5400 
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com 
www.amorim.com/cortica.html 
 
 
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 saber 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  
 
 


