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CORTICEIRA AMORIM            

 

Projecto “Green Cork”  

 

EMPRESA 

Tendo iniciado a sua actividade no século XIX, a CORTICEIRA AMORIM SGPS S.A. 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, floresta 

que desempenha um papel fundamental na fixação de dióxido de carbono (CO2), na 

preservação da biodiversidade e no combate à desertificação. A CORTICEIRA AMORIM 

integra actualmente 3756 colaboradores. 

 

ENVOLVIMENTO 

A CORTICEIRA AMORIM beneficia à partida de uma vantagem fundamental: utiliza e 

transforma uma matéria-prima oferecida pela natureza, cortiça, que é extraída 

ciclicamente das árvores sem as danificar. Esta situação permite promover a 

Sustentabilidade económica e social de zonas em risco de desertificação, disponibilizando 

produtos de elevado valor acrescentado, que mantêm as características únicas e 

intrínsecas à cortiça, num processo de transformação integrado que praticamente não 

gera desperdício. 

Para ir mais longe nos desígnios do Desenvolvimento Sustentável, garantindo o 

envolvimento da empresa, dos clientes, das organizações não governamentais de 

 2008 
Case study  



 

BCSD PORTUGAL 2 

ambiente, do sistema de ensino e da sociedade civil, a CORTICEIRA AMORIM esteve na 

génese do projecto “Green Cork”, numa parceria com a Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza e outras entidades. Este projecto abrange não só a reciclagem 

das rolhas de cortiça, como também a plantação de novas árvores. A rolha de cortiça é o 

produto-base que garante a manutenção do montado de sobro, um dos ecossistemas 

mais ricos em biodiversidade do continente europeu e que se estima absorver em 

Portugal 4,8 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que representa cerca de cinco por 

cento das emissões do país. Como a cortiça é a própria casca da árvore, também retém 

CO2 e, ao ser reciclada, evitam-se as emissões deste gás de volta para a atmosfera, o 

que não acontece quando se decompõe ou é incinerada. No mercado português entram 

por ano cerca de 300 milhões de rolhas de cortiça, que são responsáveis pela fixação de 

3000 toneladas de CO2. A reciclagem atrasa a emissão desse carbono de volta para a 

atmosfera. Para além da componente ambiental, o montado é ainda exemplar em termos 

sociais e económicos, sendo o suporte de diferentes actividades económicas, muitas vezes 

em zonas deprimidas. 

 

PROJECTO 

O projecto “Green Cork” tem como principal objectivo a transformação das rolhas usadas 

noutros produtos e, a partir dessa actividade, a promoção do programa “Criar Bosques, 

Conservar a Biodiversidade”, que promove a utilização exclusiva de árvores que integram 

a floresta autóctone portuguesa, nomeadamente do Sobreiro, de nome científico Quercus 

suber L.. Este é, aliás, o primeiro programa de reciclagem que permite financiar 

programas de recuperação e conservação da natureza. Devido ao empenhamento de 

todos os parceiros do programa, foi possível utilizar os circuitos de distribuição já 

existentes, criando um sistema de recolha sem custos adicionais, o que permite 

encaminhar todas as verbas para a plantação de árvores, sem nunca aumentar as 

emissões de CO2.  

O programa tem como objectivos a promoção de uma nova prática de reciclagem em 

Portugal, tendo como meta a quatro anos atingir os 30 por cento de taxa de reciclagem 

nas rolhas de cortiça. Pretende ainda prolongar a fixação de CO2 associada à rolha de 

cortiça. Constitui igualmente um intento à sensibilização da opinião pública para as 

efectivas vantagens ambientais dos produtos de cortiça, enquanto suporte de um 
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ecossistema com características únicas (em matéria de sequestro de carbono, 

preservação da biodiversidade e combate à desertificação), assim como a contribuição, 

através da plantação de novas árvores, para a Sustentabilidade do Sobreiro e da 

biodiversidade associada. 

 

RESULTADOS   

Neste momento, o projecto “Green Cork” está já devidamente estruturado, tendo o 

arranque oficial decorrido em 20 de Março. Ainda não é possível adiantar resultados 

concretos. Este programa funcionará como projecto-piloto em Portugal e será 

posteriormente alargado a outros países. Promover a sensibilização do público em geral 

para a recolha e reciclagem de rolhas é o objectivo final do “Green Cork”. 

 

Mais informações em: http://www.amorim.com/  

 

http://www.amorim.com/

