
 

 

 

 

CORTICEIRA AMORIM  

integra núcleo de I&D de componentes 

para a indústria ferroviária 
 

 

 

Mozelos, 15 de Dezembro de 2009  

 

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, S.A. [Euronext Lisbon: COR; ISIN: 

PTCOR0AE0006], líder mundial da cortiça, informa que a sua subsidiária Amorim Cork 

Composites, S.A., da Unidade de Negócios Aglomerados Compósitos integra o consórcio 

que irá desenvolver o projecto iseat, que visa a investigação e desenvolvimento integrado 

de componentes para bancos ferroviários. 

 

Deste consórcio fazem parte, além da Amorim Cork Composites, as organizações Caetano 

Components, Couro Azul, INEGI, Alma Design e ALSTOM Portugal  

 

Esta iniciativa é viabilizada através do envolvimento de empresas fornecedoras do sector 

ferroviário e dos transportes, empresas de design, entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional português (SCTN) e a ALSTOM Portugal, empresa do Grupo 

ALSTOM, líder mundial em energia e transporte ferroviário. 

 

Detalhes adicionais do projecto constam do comunicado conjunto dos Parceiros, que se 

reproduz. 
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Amorim Cork Composites, Caetano Components, Couro Azul, Inegi, 

Almadesign e ALSTOM Portugal criam parceria para projecto de 

I&D para bancos de comboios 

 

O projecto iseat - Investigação e Desenvolvimento integrado de componentes para bancos 

ferroviários - é um projecto de investigação que visa o desenvolvimento de bancos ferroviários pela 

integração de novos materiais e utilização de processos inovadores. 

O projecto tem como objectivo principal a agregação de competências para a concepção e 

desenvolvimento de soluções técnicas e funcionais a partir de materiais orientados para a 

sustentabilidade, mais eco-eficientes, mais leves, mais confortáveis e com um design inovador, 

destinados a bancos de comboios. Novos materiais como compósitos de cortiça, outros compósitos 

avançados, couros de baixa toxicidade e elevada resistência ao fogo, tendo por base tecnologias de 

ponta, são alguns dos principais produtos que integram o projecto. 

Esta iniciativa é viabilizada através do envolvimento de empresas fornecedoras do sector ferroviário e 

dos transportes, empresas de design e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

português (SCTN). Amorim Cork Composites, da CORTICEIRA AMORIM, Caetano Components, 

Couro Azul e Inegi compõem o consórcio responsável pelo projecto, que tem ainda como parceiros a 

Almadesign (uma empresa de design vocacionada para a área de transportes) e a ALSTOM Portugal. 

A colaboração da ALSTOM Portugal neste projecto reveste-se de uma grande importância uma vez 

que trará para o projecto o seu conhecimento sobre as  exigências reais do mercado ferroviário 

nacional e internacional, permitindo, por outro lado, perspectivar cenários de aplicação futura e 

investigação aplicada.  

A Alstom Portugal pertence ao grupo ALSTOM, líder global na geração de energia e infra-estruturas 

ferroviárias e uma referência em tecnologias inovadoras e "amigas do ambiente". É responsável pela 

construção dos comboios mais rápidos e dos metros de funcionamento automático com maior 

capacidade do Mundo. 

O projecto servirá ainda como demonstrador do know-how e das capacidades tecnológicas dos 

participantes, de forma isolada e em colectivo neste sector. 

O iseat conta com um investimento de 721.525 €, financiado em 50% pelo QREN - Quadro de 

Referência Estratégico Nacional -, sendo um projecto integrador, de custo e risco controlados, com 

potencial de retorno, quer ao nível deste módulo específico quer ao nível de outros projectos e 

investimentos. Este projecto tem a duração de 24 meses, estando a sua conclusão prevista para 

meados de 2011. 



 

 

 

 

Para informações adicionais contactar: 

Cristina Amorim 

Representante das Relações com o Mercado 

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 

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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