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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Industria da Cortiça 
(Fevereiro 2023) 

Objeto do estudo 

No estudo analisa-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do setor, 

assim como o posicionamento e os resultados das 40 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: faturação agregada das empresas (total e por atividades - preparação da cortiça, 
fabricação de rolhas, fabricação de outros produtos de cortiça -), exportações, importações 

 Estrutura da oferta: evolução do número de empresas, distribuição geográfica, distribuição por dimensão 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de faturação e de exportação das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das 
exportações por zonas geográficas, valor das compras ao mercado externo 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios 
económico-financeiros 

Empresas analisadas 

Amorim Champcork Corkart Lafitte Cork 

Amorim Cork Cortiça Benicia Lima Vanzeler & Leal 

Amorim Cork Composites DGS M.A. Silva 

Amorim Cork Flooring Diam M.A. Silva 2 

Amorim Cork Insulation Dimas & Silva M.A. Silva 3 

Amorim Florestal Granaz Procor 

Amorim Subertech Granorte Reginacork 

Amorim Top Series Henri & Filhos Relvas II 

António Almeida J.C. Ribeiro Sá & Irmão 

Ascork JA Cork Sedacor 

Cork Supply JCP Socori 

Cork Supply 3 JGR Starcork 

Cork Supply 4 Jorge Pinto de Sá Unicor 2 

  WFS Cork 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese A forte recuperação verificada em 2021 confirmou-se em 2022 

✓ Número de empresas, 2020 816 A faturação agregada das empresas da indústria da cortiça 
subiu para 1.850 milhões de euros em 2021, mais 14,2% face ao 
ano anterior. A fabricação de rolhas foi a atividade com melhor 
desempenho, tendo alcançado 1.095 milhões de euros (quase 
60% do total) depois de registar um crescimento próximo de 
20%. 
 
Considerando o bom comportamento da procura portuguesa e 
do comércio externo, em 2022 estima-se que o valor tenha 
atingido 2.010 milhões de euros, o que representa mais 8,6% do 
que em 2021. Neste contexto, as exportações do setor 
alcançaram 1.212 milhões de euros, cerca de mais 8% face ao ano 
anterior. As rolhas de cortiça natural cilíndricas são o principal 
produto exportado, representando cerca de 37% do total. 

✓ Número de empregados, 2020 8.343 

✓ Faturação, 2022 (milhões de euros) 2.010 

✓ Faturação (% var. 2022/2021) +8,6 

✓ Exportação, 2022 (milhões de euros) 1.212 

✓ Importação, 2022 (milhões de euros) 254 

✓ Taxa de cobertura comércio externo, 2022 (%) 477,2 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 

O estudo Sectores Portugal basic da DBK “Industria da Cortiça” tem 199 páginas e a sua estrutura é a seguinte: 
 

Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2022. 
 

1. Estrutura e evolução do setor 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número total de empresas, 2010-2020. 
Tabela 3. Evolução do número de empresas por atividades, 2010-2020. 
Tabela 4. Evolução do número total de empregados, 2010-2020. 
Tabela 5. Evolução do número de empregados por atividades, 2010-2020. 
Tabela 6. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2020. 
Tabela 7. Evolução do número total de empresas por zonas geográficas, 2016-2020. 
Tabela 8. Distribuição do número total de empresas por zonas geográficas, 2020. 
Tabela 9. Grau de concentração da oferta, 2021. 

 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 10. Evolução da faturação agregada das empresas, 2010-2022. 
Tabela 11. Evolução da faturação agregada das empresas por atividades, 2010-2021. 
Tabela 12. Evolução do comércio externo, 2010-2022. 
Tabela 13. Evolução da taxa de exportação, 2010-2022. 
Tabela 14. Evolução do saldo da balança comercial, 2010-2022. 
Tabela 15. Distribuição das exportações por tipo de produto, 2022. 
Tabela 16. Distribuição das importações por tipo de produto, 2022. 
Tabela 17. Distribuição das exportações por países de destino, 2021-2022. 
Tabela 18. Distribuição das importações por países de origem, 2021-2022. 
Tabela 19. Evolução dos 5 principais mercados externos, 2010-2022. 
Tabela 20. Balança comercial por países, 2022. 

 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 

Tabela 21. Balanço agregado de trinta e oito das principais empresas, 2020-2021. 
Tabela 22. Demonstração de resultados agregados de trinta e oito das principais empresas, 2020-2021. 
Tabela 23 Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e oito das principais empresas, 
2020-2021. 

 1.4. Previsões 

Tabela 24. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2022. Previsão 2023-2025. 
Tabela 25. Previsão de evolução da faturação agregada das empresas, 2023-2024. 

2. Principais concorrentes 
 

 2.1. Acionistas e recursos 
 

Tabela 26. Titularidade do capital das principais empresas, 2021. 
Tabela 27. Número de empregados das principais empresas, 2019-2021. 
Tabela 28. Sucursais das principais empresas, 2021. 
Tabela 29. Atividades desenvolvidas pelas principais empresas, 2022. 
Tabela 30. Empresas participadas das principais empresas, 2021. 
Tabela 31. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2023. 

 2.2. Faturação e quotas 

  Tabela 32. Evolução da faturação total das principais empresas, 2019-2021. 
  Tabela 33. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020. 
  Tabela 34. Quotas de faturação total das principais empresas, 2020-2021. 
  Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas no segmento de preparação da cortiça, 2019-2021. 
  Tabela 36. Evolução da faturação total das principais empresas no segmento de fabricação de rolhas, 2019-2021. 
  Tabela 37. Evolução da faturação total das principais empresas no segmento de fabricação de outros produtos de cortiça, 

2019-2021. 

 2.3. Internacionalização 

  Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2020-2021. 
  Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2021. 
  Tabela 40. Quotas de exportação das principais empresas, 2020-2021. 
  Tabela 41. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2021. 
  Tabela 42. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2020-2021. 
  Tabela 43. Taxa de importação das principais empresas, 2021. 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 

  Tabela 44. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021. 
  Tabela 45. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021. 
  Tabela 46. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2021. 
  Tabela 47. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2021. 
  Tabela 48. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2021. 
  Tabela 49. Margem EBITDA das principais empresas, 2021. 
  Tabela 50. Margem EBIT das principais empresas, 2021. 
  Tabela 51. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2021. 
  Tabela 52. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2021. 
  Tabela 53. Rácio de liquidez das principais empresas, 2021. 
  Tabela 54. Rácio de endividamento das principais empresas, 2021. 

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


