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. Volume de negócios atingiu 1 029 milhões de euros, mais 50,7 milhões de euros que em 2004;
. Aumento de 18% no EBITDA para 261,3 milhões de euros reﬂecte importantes melhorias de eﬁciência;
. Endividamento do Grupo reduzido em 135 milhões de euros;
. Reestruturação da dívida através da emissão de empréstimos obrigacionistas no valor global de 700 milhões de euros.

NEGÓCIO PAPEL
. Ano de crescimento dos volumes de vendas nos papéis de escritório, papéis para a indústria gráﬁca, premium e marcas próprias (mais 15%);
. Marcas próprias reforçaram posição: gama Navigator cresceu 25% e Inacopia ﬁcou com a gama alargada e a embalagem redesenhada. Elevado
sucesso na promoção Taça UEFA junto dos clientes Soporset;
. Melhorias no mix de produtos, com os premium a crescer 3% (mais 37 000
toneladas de folhas);
. Forte penetração nos mercados europeus, com consolidação das quotas
e relevante contributo das vendas nos EUA.

NEGÓCIO PASTA
. Política comercial de enfoque nos mercados europeus, onde se situam os clientes que valorizam as características de excelência da pasta de eucalipto globulus produzida pelo Grupo;
. Reconhecimento do Grupo como líder no fornecimento de pasta branca de eucalipto para papéis especiais (mais
de 50% das vendas) e de papéis de impressão e escrita não revestidos de elevada qualidade;
. Preço médio de venda de pasta foi o mais elevado dos últimos 5 anos.

ACTIVIDADE INDUSTRIAL
. Produção de pasta branca e de papel não revestido cresceu 2% e 1,5%;
. Aumento da incorporação de ﬁbra de eucalipto própria no fabrico de papel;
. Evolução muito positiva dos custos de manutenção nas fábricas do Grupo;
. Reorganização da actividade de manutenção com o objectivo de optimizar
sinergias das competências técnicas e organizacionais do Grupo;
. Concretização de dois investimentos relevantes: as novas caldeiras de
recuperação da Figueira da Foz e de Cacia.

FLORESTA
. Valorização da produção ﬂorestal através do fornecimento de biomassa para energia às unidades fabris;
. Forte avanço no processo de preparação da certiﬁcação ﬂorestal do Grupo com a candidatura à certiﬁcação FSC
(Forest Stewardship Council);
. Aprovação da nova Política Florestal do Grupo;
. Reforço das actividades de prevenção e apoio ao combate aos incêndios ﬂorestais e da cooperação com entidades
externas;
. Lançamento de um projecto para obter ganhos de competitividade na exploração e transporte ﬂorestais, cujos
custos têm um peso signiﬁcativo no preço da madeira consumida;

ABASTECIMENTO DE MADEIRA
. Lançamento de um prémio de inovação para a madeira certiﬁcada;
. Apoio à certiﬁcação ﬂorestal dos proprietários e das cadeias de custódia dos fornecedores de madeira.

AMBIENTE
. Atribuição dos títulos de emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) às
empresas do Grupo no âmbito de Comércio Europeu de Emissões;
. Complexos industriais de Setúbal e Figueira da Foz obtiveram licenças
ambientais dois anos e meio antes do limite legal;
. Certiﬁcação dos Sistemas de Gestão de Segurança dos complexos industriais de Setúbal e Figueira da Foz (NP 4397 e OHSAS 18001);
. Aprovação da Política de Sustentabilidade do Grupo.

ENERGIA
. Nova caldeira de recuperação do complexo da Figueira da Foz atinge os melhores padrões em eﬁciência ambiental e energética;
. Alteração do estatuto do Grupo como produtor de energia a partir de recursos renováveis;
. O Grupo produz 89,5% da energia total que consome a partir de biomassa.

RECURSOS HUMANOS
. Reorganização dos Recursos Humanos a nível do Grupo e reorganização empresarial nas áreas da Manutenção,
Desenvolvimento de Produtos e Ambiente;
. Criação de novas áreas funcionais no domínio da Inovação e da Energia.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
. Adesão aos Objectivos do Milénio – carta de compromisso para promover
boas práticas de responsabilidade social;
. Sustentabilidade da Nossa Terra: projecto de educação ambiental em parceria com a AFLOPS – Associação de Produtores Florestais;
. Projecto Agenda 21, com edição de guia infantil do agrupamento de escolas de Aveiro, dirigido à educação para a cidadania ambiental;
. Mecenas do Parque de Serralves, espaço de sensibilização ambiental;
. Reforço do apoio a instituições de solidariedade social.

INOVAÇÃO
. Atribuição do prémio “Best of European Business” (edição nacional), na categoria de inovação em “Grandes Empresas”, promovido pela Roland Berger Strategy Consultants e Financial Times.
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. Parceria com o WWF (World Wildlife Fund for Nature) para deﬁnição da política de biodiversidade do Grupo e sua
participação pública associada às ﬂorestas de alto valor de conservação.

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

Senhores accionistas,
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O ano de 2005 foi muito exigente para o Grupo Portucel Soporcel, dadas as diﬁculdades do meio
envolvente e as transformações que nos propusemos fazer, de forma a possibilitar o seu desenvolvimento, tornando-o maior, mais forte e mais competitivo.
Neste contexto, foram dados passos muito importantes para a consolidação das principais áreas de
negócio do Grupo Portucel Soporcel, condição preliminar e indispensável para alicerçar qualquer
plano de desenvolvimento futuro.
Em todas as unidades fabris foi possível registar ganhos de produtividade, de aumento de eﬁciência
e de redução de custos. Esta evolução só foi possível pelo efeito combinado duma gestão rigorosa e
do aprofundamento da articulação entre as diferentes unidades e empresas do Grupo.
Também no sector ﬂorestal, onde o Grupo tem investido recursos muito expressivos, o esforço de
racionalização empresarial começou a produzir resultados positivos, permitindo acalentar expectativas favoráveis quanto à possibilidade de melhorar signiﬁcativamente a produtividade dos activos
ﬂorestais.
Na frente comercial, quer no papel quer na pasta, consolidou-se a presença e a capacidade de
aﬁrmação nos mais exigentes mercados internacionais. Estes resultados assentam num trabalho
permanente de inovação, de melhoria de qualidade, de diferenciação e de aprofundamento da proximidade com os nossos clientes, de forma a melhor conhecer, antecipar e atender as suas necessidades.
Pude acompanhar, com grande satisfação, o empenho que as diferentes áreas de negócio do Grupo,
respondendo aos desaﬁos que lhes foram lançados, colocaram na concretização das medidas requeridas para reforçar a sua competitividade.
Com este esforço, foi possível, apesar de as condições de mercado no principal segmento de negócios do Grupo terem sido pouco favoráveis, melhorar os diversos indicadores de desempenho, assegurando níveis de rendibilidade em linha com os das melhores empresas do sector.
O desempenho do Grupo poderia ter sido bastante mais favorável se não fosse a persistência de custos de contexto que nos têm penalizado de forma severa, muitos dos quais perfeitamente removíveis,
com imediatos benefícios para as empresas e a economia nacional.
O progresso que foi possível realizar em todas as áreas de negócio do Grupo, e também a expectativa, fundada no acolhimento obtido ao trabalho que realizámos de identiﬁcação dos obstáculos ao
desenvolvimento da ﬁleira ﬂorestal do eucalipto em Portugal, de que os referidos custos de contexto
virão a ser minimizados, animam-nos na convicção de que poderemos alcançar objectivos mais
ambiciosos.
Uma etapa de grande signiﬁcado nesse percurso é a concretização do conjunto de novos projectos
que recentemente foi tornado público, e de que o mais estruturante é a construção de uma nova
fábrica de papel no complexo industrial de Setúbal.
A nova fábrica permitirá uma completa integração vertical deste complexo, reduzindo de forma substancial a nossa exposição ao mercado da pasta, muito vulnerável à concorrência de produtores localizados em zonas de maior produtividade ﬂorestal.

Sei que os tempos são muito exigentes e que seria bastante mais cómodo adoptar uma postura de
mera continuidade. Não é essa a atitude que quero para o Grupo Portucel Soporcel. Os êxitos até
aqui obtidos criam para todos nós a responsabilidade de nos colocarmos desaﬁos cada vez mais
exigentes. Com a conﬁança de que os saberemos ultrapassar.
Setúbal, 24 de Fevereiro de 2006

Pedro Queiroz Pereira
Presidente do Conselho de Administração

Carlos Alves, Luis Deslandes, Manuel Regalado
Manuel Gil Mata, José Honório, Pedro Queiroz Pereira, Álvaro Barreto
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Tenho aﬁrmado a ambição de que o Grupo Portucel Soporcel prossiga uma via de desenvolvimento
equilibrado. Os restantes investimentos, alguns dos quais em curso de realização, correspondem à
materialização desse objectivo, possibilitando que todas as unidades produtivas operem nas melhores condições, designadamente no completo respeito pelas normas ambientais, aspecto para nós da
maior importância.
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Na frente comercial, quer no papel quer na pasta, consolidou-se a presença e a capacidade de aﬁrmação nos mais exigentes
mercados internacionais.

Missão, Visão e Valores

Produzir e comercializar papel de alta qualidade a partir da ﬁbra de eucalipto, obtida de uma ﬂoresta
cuidada e sustentável, e transformada num parque industrial tecnologicamente avançado, maximizando o valor para os clientes e para os accionistas.

Visão
Ser um fornecedor global dos mercados mundiais em papéis ﬁnos não revestidos e líder nos segmentos de papéis de escritório (ofﬁce) e de papéis para a indústria gráﬁca (offset).

Valores
Orientação para o Cliente: Satisfação, conﬁança, compromisso, focalização nas necessidades, valor
acrescentado.
Inovação: Criatividade, iniciativa, evolução tecnológica, ﬂexibilidade, antecipação, excelência.
Liderança: Responsabilização, espírito de equipa, partilha de conhecimentos, determinação.
Geração de Valor: Valor para o accionista, crescimento sustentado, rentabilidade, eﬁciência, sinergias.
Orientação para as Pessoas: Desenvolvimento de competências, respeito pela diferença, motivação,
coesão.
Responsabilidade Social e Ambiental: Transparência, coerência, ética, cidadania, respeito pelo meio
ambiente, sustentabilidade.
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Grupo Portucel Soporcel

Produção de
Papel e Pasta

Comercialização
de Papel e Pasta

Portucel S.A.

Soporcel North America

Soporcel S.A.

Agro-ﬂorestal

Energia

Aliança Florestal

SPCG

Portucel Florestal

Enerpulp

RAIZ

Soporcel 2000
Soporcel France

Investigação
e Desenvolvimento

Portucel Soporcel
Abastecimento

Soporcel España
Soporcel Deutschland
Soporcel United Kingdom
Soporcel International
Soporcel Austria
Soporcel Italia
Portucel International
Trading GmbH

Este mapa inclui as principais empresas participadas do Grupo

Mapa nacional com localizações industriais,
área ﬂorestal e RAIZ (I&D)
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Colónia
Amsterdão
Norwalk, CT
Londres

EUA

Paris

Escritórios
Madrid

Figueira da Foz

Setúbal

Viena
Verona

Indicadores Económico Financeiros

2004

2004

2003

2002

2001

IFRS

IFRS

POC

POC

POC

POC

1 279
998

1 254
982

1 254
982

1 223
943

1 223
922

1 114
837

1 029,1
132,1
-45,9
63,5

978,3
93,8
-22,9
51,3

980,9
66,6
-31,6
33,3

1 000,6
111,0
-44,3
66,8

1 085,6
191,7
-57,3
89,5

1 049,9
172,6
-47,2
71,7

192,8
261,3
25%
736,1
43,0

179,3
221,8
23%
870,9
130,0

184,7
218,0
22%
873,0
130,0

211,9
256,0
26%
948,4
129,0

234,9
337,0
31%
1 019,1
67,1

216,5
317,4
30%
1 211,1
83,2

1,09

1,06

1,09

1,03

1,02

0,70

Autonomia Financeira

0,47

0,44

0,45

0,41

0,42

0,39

Leverage

0,42

0,46

0,45

0,46

0,47

0,53

7,5%

5,0%

3,5%

5,4%

8,9%

7,6%

2,8

3,9

4,0

3,7

3,0

3,8

0,08
0,25
0,34
1,35

0,07
0,23
0,29
1,31

0,04
0,24
0,28
1,36

0,09
0,28
0,33
1,44

0,12
0,31
0,44
1,38

0,09
0,28
0,41
1,30

(em milhares de toneladas)

Produção
Pasta branqueada de eucalipto
Papéis finos não revestidos
(em milhões de euros)

Vendas Totais
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Líquidos
Cash Flow
EBITDA
EBITDA / Vendas (em %)
Endividamento Líquido
Investimentos
Cobertura do Imobilizado
cap.permanente / (imobilizado líquido + existências mlp)
(cap. próprio + interesses minoritários) / activo líquido
endividamento líq. / (cap. próprio + int.minorit.
+ endividamento líq.)

ROCE

result. operacionais / (cap. próprio + int.minorit.
+ endividamento líq.)

Endividamento líquido / EBITDA
(em euros)

Resultados líquidos por acção
Cash Flow por acção
EBITDA por acção
Valor contabilístico por acção

Normas IFRS
As demonstrações financeiras consolidadas do ano de 2005 têm por base as normas internacionais de relato financeiro (IFRS –
International Financial Reporting Standards). A informação relativa ao ano de 2004 foi reexpressa, de forma a reflectir a mesma base
normativa para efeitos de comparação.
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Com uma posição de grande relevo no mercado internacional de pasta e papel, o Grupo Portucel
Soporcel é uma das mais fortes marcas de Portugal no mundo. Encontra-se entre os cinco maiores
produtores de papéis ﬁnos não revestidos (UWF – Uncoated Woodfree) da Europa. É também o maior
produtor europeu e um dos maiores a nível mundial de pasta branca de eucalipto (BEKP – Bleached
Eucalyptus Kraft Pulp).
O sector português da pasta e do papel, responsável por 0,8% do PIB nacional, por 4,5% do PIB
industrial e por 4,6% de todas as exportações portuguesas de mercadorias, tem-se assumido claramente como um dos sectores estruturantes da economia nacional. O Grupo Portucel Soporcel é uma
peça fulcral no sector: no seu conjunto, o Grupo gera um volume de negócios anual superior a 1 000
milhões de euros, dispondo de uma capacidade produtiva de 1 milhão de toneladas de papel e de 1,3
milhões de toneladas de pasta (das quais cerca de 700 000 integradas em papel), além de ser responsável pela gestão de mais de 130 mil hectares de ﬂoresta. Actualmente, o Grupo exporta mais de 900
milhões de euros, para 82 países, o que representa cerca de 93% das suas vendas totais.
Tendo como principal destino dos seus produtos a Europa, o Grupo dispõe de uma rede de vendas
própria, com estruturas de apoio nas principais cidades europeias e nos EUA, o que confere uma presença constante e próxima dos clientes para garantia da satisfação das suas necessidades.
A notoriedade das suas marcas de papel, com destaque para o facto de a marca Navigator liderar
as vendas à escala mundial no segmento premium de papéis de escritório, bem como o conjunto de
outras marcas que traduzem as parcerias do Grupo com prestigiados canais de distribuição, são a
face visível da consistência do projecto da Empresa enquanto fabricante de produtos de alta qualidade
para o mercado do papel.
A nível europeu, o Grupo é líder de mercado no fornecimento de pasta branca de eucalipto para o
segmento de papéis especiais, que representa mais de 50% das vendas, e para o segmento de papéis
de impressão e escrita não revestidos de elevada qualidade.
O Grupo é também o maior produtor nacional de energias renováveis a partir de biomassa. De facto,
produz quase 70% da energia eléctrica a partir da valorização deste recurso renovável, optimizando
assim a eﬁciência da sua utilização no fabrico dos produtos intermédios e ﬁnais.
A ﬂoresta, fonte da matéria-prima, é uma área estratégica para o Grupo que, através de uma gestão
ﬂorestal responsável, contribui para a competitividade de um sector decisivo para a economia do País.
No campo da Investigação e Desenvolvimento, destacam-se os trabalhos desenvolvidos pelo RAIZ
– Instituto de Investigação da Floresta e Papel, empresa onde o Grupo detém uma participação de
94%, nomeadamente na área do melhoramento genético do eucalipto, matéria prima de excelência
para o fabrico de papéis de elevada qualidade, e na melhoria das práticas de gestão ﬂorestal.
O Grupo está em vias de obter em 2006 a certiﬁcação ﬂorestal pelos dois programas internacionalmente reconhecidos: o FSC (Forest Stewardship Council) e o PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certiﬁcation Schemes), como forma de assegurar aos consumidores que os seus produtos são
elaborados com madeira proveniente de ﬂorestas geridas em rigorosa observância dos princípios de
gestão sustentável e num estrito respeito pelo ambiente.
A estrutura produtiva industrial do Grupo corresponde a três complexos industriais, localizados em
Setúbal, Figueira da Foz e Cacia, que constituem uma referência de qualidade a nível internacional

Os processos produtivos adoptados pelo Grupo são também um exemplo de sustentabilidade e de
eﬁciência energética, na medida em que recorrem à biomassa ﬂorestal, um dos mais reconhecidos
combustíveis renováveis, como principal fonte de energia. Salienta-se o papel da ﬂoresta nacional
em geral, e daquela que é gerida pelo Grupo em particular, como importante sumidouro de carbono,
contribuindo, assim, para a redução dos gases com efeito de estufa na atmosfera.
O Grupo conta com aproximadamente 2 mil colaboradores, sendo responsável pela geração de emprego qualiﬁcado e carreiras proﬁssionais especializadas.
No âmbito da sua política de responsabilidade social, o Grupo apoia e participa em projectos que
visam a valorização e bem estar das comunidades envolventes e a preservação do património natural
das regiões onde se situam as suas unidades fabris e áreas ﬂorestais.
A vocação estratégica do Grupo Portucel Soporcel visa uma posição de liderança do mercado de
papéis ﬁnos não revestidos (UWF). Neste âmbito, o Grupo continua a desenvolver o seu negócio no
sentido do crescimento consistente e da progressiva aﬁrmação nos mercados internacionais.

Ranking dos produtores europeus de papel UWF - 2005:

Ranking dos produtores mundiais de BEKP - 2005:

O Grupo Portucel Soporcel é o 5º produtor de papel UWF na
Europa

O Grupo Portucel Soporcel é o 3º produtor mundial de BEKP
O Grupo Portucel Soporcel é o 1º produtor europeu de BEKP
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pela sua dimensão e soﬁsticada alta tecnologia. O complexo industrial da Figueira da Foz é o maior
centro fabril integrado produtor de papéis de escritório e de papéis para a indústria gráﬁca da Europa.
Naturalmente que todas as unidades industriais operam com elevado nível de protecção do ambiente,
assim justiﬁcando as respectivas licenças atribuídas.

Notoriedade das marcas

grupo Portucel Soporcel
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O papel de escritório premium mais vendido
em todo o mundo
Navigator é a marca mais vendida a nível mundial no segmento
premium de papéis de escritório, com mais de 50 milhões de resmas vendidas em 2005. A qualidade superior deste papel de escritório é reconhecida pelos consumidores em mais de 60 países
distribuídos pelos cinco continentes.
A marca Navigator é uma referência de qualidade no mercado de papéis de escritório, facto conﬁrmado pelo estudo realizado em 2004, pela Opticom, no qual se refere que “A Navigator é a marca que
apresenta o mais elevado índice de ﬁdelidade dos clientes” de acordo com o Brand Equity Index (Índice
do Valor da Marca).
O papel Navigator foi especialmente concebido para satisfazer, e até superar, as expectativas dos
modernos utilizadores de papéis de escritório oferecendo um elevado desempenho com qualquer
equipamento de escritório:
. excelente qualidade de impressão em equipamentos laser e de jacto de tinta
. 99,99% sem encravamentos
. espessura e opacidade elevadas para impressão frente e verso
. a maior consistência de qualidade ao longo do tempo
. níveis muito reduzidos de abrasividade
Destaques em 2005
O ano de 2005 foi mais um ano de excelente desempenho da marca Navigator, cujas vendas aumentaram 25% face a 2004. A registar :
. Lançamento do Navigator Ofﬁce Card 160 g/m2 que constitui um importante reforço para a
gama Navigator, aumentando a oferta aos utilizadores proﬁssionais e domésticos;
. Lançamento do Navigator Kids, um conceito exclusivo e inovador, direccionado para um público mais jovem, visando estimular a sua criatividade;
. Primeira promoção de vendas pan-europeia do Navigator (Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Áustria, Suíça, Holanda, Noruega, Polónia, República Checa, Lituânia);
. Excelentes resultados obtidos pela marca nos estudos de mercado independentes realizados
em 2005, pela EMGE e pela Opticom International.

www.navigator-paper.com

Inacopia foi a primeira marca de papel de escritório na Europa produzida a partir da pasta de Eucalyptus globulus, sendo actualmente
uma das marcas mais reconhecidas pela sua ímpar qualidade.
O ano de 2005 representou outro marco na história da Inacopia com
o lançamento de uma nova imagem e o alargamento da gama Inacopia Elite, que passa a oferecer
gramagens desde 80 g/m2 a 160 g/m2.
As novas embalagens do papel Inacopia, apoiadas por vários instrumentos de comunicação, desde
materiais de promoção a campanhas de publicidade, tiveram um impacto positivo em termos de notoriedade da marca e volume de vendas (mais 12%).
Contando com uma vasta rede de distribuição exclusiva e um forte plano de desenvolvimento, a gama
Inacopia visa reforçar a sua presença no mercado europeu através de uma oferta de valor única.

www.inacopia-paper.com

A próxima geração de papéis de escritório

O papel Discovery foi especialmente concebido para trabalhos proﬁssionais de grande volume. Trata-se de um conceito único, baseado na redução da gramagem, que conjuga uma utilização mais
eﬁciente dos recursos com a melhor performance na sua classe.
Em 2005 destaca-se não só o lançamento da nova imagem da marca Discovery, mas também de um
conceito completamente inovador, baseado nas vantagens ambientais oferecidas pelo papel de escritório de 75 g/m2 e 70 g/m2.
O rápido crescimento registado pela marca em anos recentes volta a veriﬁcar-se em 2005, para o qual
contribuiu a nova imagem e a nova estratégia de comunicação da marca, bem como a participação em
eventos internacionais, como a Paperworld (Frankfurt).
Com a criação deste segmento de gramagem mais reduzida, Discovery tornou-se na marca de papéis
de escritório de 75 g/m2 mais vendida na Europa.
www.discovery-paper.com
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Excelência na Impressão desde 1982

O papel que o inspira no trabalho
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O papel Pioneer não só optimiza a qualidade dos seus documentos impressos, como ainda foi especialmente concebido para a produção de documentos a cores de alta qualidade. Com Pioneer a mensagem é valorizada, aumentando o impacto nos leitores. A sua extraordinária brancura e tonalidade
única permitem obter o melhor contraste de impressão e uma reprodução correcta das cores vivas,
em qualquer impressora.
Destaques em 2005
. Pioneer associa-se à Laço, uma associação sem ﬁns lucrativos que apoia a luta contra o cancro da mama, um grave problema social das sociedades de hoje em dia;
. Para completar a oferta de Pioneer num ambiente extremamente competitivo, é lançada uma
nova gramagem (160 g/m2), para aplicações a cores mais exigentes;
. A distribuição geográﬁca de Pioneer já conta com 23 países.

www.pioneer-paper.com

O papel sem stress

A marca Multiofﬁce incorpora um produto standard de 80 g/m2, que permite obter os melhores resultados na produção rotineira de documentos, graças à adequada brancura, garantindo uma elevada
deﬁnição de impressão, mesmo nos documentos a cores.
www.multiofﬁce-paper.com

2005 : a consolidação da liderança
Performance e qualidade de impressão excepcionais são valores geralmente associados ao
Soporset, que explicam a sua forte imagem de
marca
Destaques em 2005
. Reaﬁrmação da liderança do Soporset – a marca de papel offset não revestido preferida pela
indústria gráﬁca europeia*, que atingiu os melhores resultados de sempre;
. Participação em feiras internacionais (Intergraphic em Paris);
. Promoções e acções de marketing desenvolvidas em toda a Europa alusivas ao futebol, nomeadamente à Taça UEFA 2005 cuja ﬁnal decorreu em Lisboa.

* Resultados de um estudo de mercado realizado pela EMGE junto de gráﬁcas em 15 países europeus.

www.soporset.com

A arte de ser sublime

Destaques em 2005
. Nova campanha Inaset Plus Laser e promoções de vendas;
. Jornadas técnicas Inaset Plus Laser em Portugal para clientes ﬁnais;
. Encarte em “Renoir” em França;
. Patrocínio do Congresso da Indústria Gráﬁca da Galiza;
. Participação nos Papiès 2005 (Portugal);
. Participação na Intergraphic em Paris.
www.inaset.com
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A escolha certa

Evolução do Título
no Mercado de Capitais

02

Mercado de Capitais

O ano de 2005 foi um ano francamente positivo para os índices das principais bolsas europeias, com ganhos na ordem de 27% na bolsa de
Frankfurt, 18% na bolsa de Madrid ou ainda 17%
em Londres. O índice da Euronext Lisbon teve
um comportamento em linha com as restantes
bolsas europeias, embora registando uma valorização menos expressiva; o PSI 20 obteve uma
valorização de cerca de 13,4% em 2005, tendo o
seu volume de transacções aumentado cerca de
6% face a 2004.
As acções da Portucel terminaram o ano de 2005
com uma valorização de 17,5% face à cotação de
31 de Dezembro de 2004, uma valorização supe-

rior à registada pelo PSI 20. Ao longo do ano, as
acções variaram entre um mínimo de 1,33 euros/acção, registado nos dias 5 e 6 de Janeiro,
e um máximo de 1,79 euros/acção, no dia 4 de
Outubro.
Em termos de transacções, a Portucel negociou
durante 2005 aproximadamente 12,4 milhões
de acções, equivalente a uma média mensal de
cerca de 1 milhão de acções; o fraco volume de
transacções face a 2004 é explicado pela reduzida dispersão em Bolsa do número de acções
após a OPA lançada pela Semapa SGPS em
2004, o que, inclusive, originou a saída do título
do índice PSI 20 a partir de Janeiro de 2005.

Portucel versus PSI 20
130,00
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PSI 20

Portucel
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30-04-2005

28-02-2005

90,00
30-12-2004
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As acções da Portucel terminaram o ano de 2005 com uma valorização de 17,5% face às cotações de Dezembro de 2004...

Evolução
dos Negócios

03

Papel
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O mercado

A actividade

Num contexto macroeconómico caracterizado
por um crescimento económico ainda moderado na Zona Euro, a procura de papéis ﬁnos não
revestidos (UWF) foi marginalmente positiva na
Europa Ocidental, tendo o segmento de papéis
de escritório crescido cerca de 3,3%.

As vendas globais de papel do Grupo em 2005
ascenderam a 986 mil toneladas, cerca de mais
1% face ao ano anterior. Este aumento nas vendas é ainda potenciado por uma melhoria do mix
dos papéis do Grupo, com as vendas de produtos
premium a crescerem 3%.

No conjunto de mercados da Europa Ocidental
a produção não cresceu, mantendo-se nos 7,7
milhões de toneladas. As importações representaram 16% do consumo (23% nos papéis de
escritório). A Europa de Leste continua a ser a
principal origem, ganhando quota à América Latina e Ásia.

Estes resultados vêm consolidar a tendência desenhada em anos anteriores, comparando muito
favoravelmente com a estrutura do mercado europeu.

O mercado dos EUA apresentou um recuo em
relação a 2004 o que não impediu a manutenção
da nossa quota nessa região, abrindo perspectivas animadoras de crescimentos futuros.
Em relação a outros mercados (Ásia, Bacia
Mediterrânica, ...) registaram-se crescimentos
importantes nessas economias que atraíram os
volumes de novos produtores locais (China).
O crescimento acelerado destes mercados
emergentes está a condicionar, cada vez mais, a
postura das empresas que actuam globalmente,
quer em termos da segmentação geográﬁca dos
seus produtos, quer ao nível das próprias estratégias de desenvolvimento dos negócios.

As vendas de papel do Grupo
em 2005 ascenderam a 986
mil toneladas.

O peso dos produtos premium no volume de vendas de papel do Grupo reﬂecte a adequação da
estratégia seguida, bem como o reconhecimento
pelo mercado da qualidade dos seus papéis.
Também na segmentação por tipo de produtos
se veriﬁcou uma evolução positiva com mais 18
mil toneladas, quer de papéis de escritório, quer
de formatos gráﬁcos, e menos 24 mil toneladas
de bobinas.

Grupo Portucel Soporcel
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Fonte: Grupo Portucel Soporcel e Cepiﬁne

O Grupo manteve, assim, a sua quota média
global de mercado de 12% na Europa Ocidental (15% no segmento de papéis de escritório)
tendo, no segmento de papéis para a indústria
gráﬁca, cuja procura recuou 4%, aumentado
1 p.p. para 17%.

As vendas de papel do Grupo Portucel Soporcel
continuam maioritariamente direccionadas para
a Europa Ocidental, embora tenha também uma
presença relevante no mercado dos EUA, sendo
responsável por mais de metade das vendas europeias para este país.

Evolução do mix geográﬁco (% volume de vendas)
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Evolução das vendas por produtos (% volume de vendas)
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Os preços
Os preços de venda de papel UWF registaram
uma queda pelo terceiro ano consecutivo, tendo
o índice PIX do “A4 – copy B” diminuído 5% em
2005.
Evolução do PIX
€/ton (papel)
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O elevado peso de produtos premium nas vendas
do Grupo atenuou, no entanto, esta evolução,
tendo o preço médio das vendas do Grupo descido 2,2% em igual período.

As marcas
As marcas de papel do Grupo Portucel Soporcel conﬁrmaram em 2005 uma posição de relevo
nos mercados europeus. Consagrando-se como
o papel de escritório mais vendido no mundo no
segmento premium, o Navigator foi eleito pelo
estudo de mercado realizado pela EMGE – Paper
Industry Consultants como a marca com maior
notoriedade na Europa, a nível do trade.
Nos papéis para a indústria gráﬁca, a marca
Soporset é também a mais utilizada a nível europeu, conforme atestado por um outro estudo
de mercado.
A quota das marcas próprias, no total de vendas
em folhas, subiu de 41% para 45%.

O Navigator foi eleito pelo
estudo de mercado realizado pela EMGE como a marca
com maior notoriedade na
Europa, a nível do trade.

Pasta

Apesar do crescimento económico moderado
veriﬁcado na Zona Euro, foi possível acomodar
o aumento da oferta proveniente do acréscimo
de capacidades de produção na América Latina,
sem perturbações signiﬁcativas no mercado.
O preço médio da pasta em 2005, conforme se retira da evolução do índice PIX, foi de 581 USD (467
euros), o mais elevado dos últimos cinco anos,
e que correspondeu a uma valorização anual de
12% (conforme gráﬁco da evolução do PIX).
O Grupo colocou no mercado 570 mil toneladas
de pasta em 2005 contra as 608 mil toneladas de
2004. O decréscimo de cerca de 38 mil toneladas (6,4%) face a 2004 deveu-se ao maior nível
de integração de pasta em papel que ocorreu
em 2005, ao elevado nível de stock existente no
início de 2004, que permitiu, nesse ano, um volume de vendas bastante superior à quantidade
produzida e à redução de produção na fábrica de
Cacia motivada pelas avarias nas caldeiras de
recuperação.
A exportação de pasta continuou a privilegiar os
mercados europeus, onde se situam os produtores de papéis de maior qualidade, os quais
valorizam as qualidades intrínsecas da pasta de
eucalipto globulus produzida pelo Grupo.
A força de vendas aprofundou o contacto directo
com os clientes, assegurando elevados níveis de
serviço e privilegiando os relacionamentos de
longo prazo. Em resultado desta política comercial, o Grupo tem vindo a alargar a sua base de
clientes, sendo reconhecido como líder no fornecimento de pasta branca de eucalipto para papéis especiais, utilização que representa mais de
50% das nossas vendas, e também para papéis
de impressão e escrita não revestidos de elevada
qualidade.
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Em 2005, a produção de pasta branca de eucalipto (BEKP) ascendeu a cerca de 1,3 milhões de
toneladas.

Análise de Resultados
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Indicadores Económico Financeiros

2005

2004

2004

IFRS

IFRS

POC

1 279
998

1 254
982

1 254
982

1 029,1
132,1
-45,9
63,5

978,3
93,8
-22,9
51,3

980,9
66,6
-31,6
33,3

Cash Flow
EBITDA
EBITDA / Vendas (em %)
Endividamento Líquido
Investimentos

192,8
261,3
25%
736,1
43,0

179,3
221,8
23%
870,9
130,0

184,7
218,0
22%
873,0
130,0

Activo Líquido
Passivo
Capitais Próprios
Interesses minoritários

2 186,3
1 151,7
1 034,6
0,2

2 296,8
1 288,0
1 008,8
0,2

2 326,2
1 279,1
1 047,1
0,0

1,09

1,06

1,09

Autonomia Financeira

0,47

0,44

0,45

Leverage

0,42

0,46

0,45

7,5%

5,0%

3,5%

2,8

3,9

4,0

0,08
0,25
0,34
1,35

0,07
0,23
0,29
1,31

0,04
0,24
0,28
1,36

(em milhares de toneladas)

Produção
Pasta branqueada de eucalipto
Papéis finos não revestidos
(em milhões de euros)

Vendas Totais
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Líquidos

Cobertura do Imobilizado
cap.permanente / (imobilizado líquido + existências mlp)
(cap. próprio + interesses minoritários) / activo líquido
endividamento líq. / (cap. próprio + int.minorit. + endividamento líq.)

ROCE
result. operacionais / (cap. próprio + int.minorit. + endividamento líq.)

Endividamento líquido / EBITDA
(em euros)

Resultados líquidos por acção
Cash Flow por acção
EBITDA por acção
Valor contabilístico por acção

Normas IFRS
As demonstrações financeiras consolidadas do ano de 2005 têm por base as normas internacionais de relato financeiro (IFRS –
International Financial Reporting Standards). A informação relativa ao ano de 2004 foi reexpressa, de forma a reflectir a mesma base
normativa para efeitos de comparação.

As vendas de papel registaram uma ligeira diminuição de 1,9%, decorrente da evolução negativa dos preços médios deste produto, não obstante
o aumento veriﬁcado no volume de vendas.
Por seu lado, e apesar da quebra de vendas em volume anteriormente justiﬁcada, as vendas de pasta
registaram um crescimento de 5,5% face ao ano
anterior, como resultado do aumento em cerca de
12,6% do preço médio da pasta veriﬁcado em 2005.
Neste contexto, o Grupo gerou um EBITDA de
261,3 milhões de euros, o que representa um
crescimento de 17,8% face ao ano anterior e uma
margem EBITDA/Vendas de 25,4%. O aumento no
EBITDA reﬂecte a obtenção de importantes melhorias de eﬁciência na actividade do Grupo, com
especial incidência em:
Aumento de produtividade
Redução de custos
Gestão energética
Manutenção industrial
Gestão ﬂorestal
Os resultados operacionais em 2005 situaram-se
41% acima do valor registado em 2004, atingindo
um valor de 132,1 milhões de euros.
Os resultados ﬁnanceiros foram de 45,9 milhões de
euros negativos, sendo afectados em 16,3 milhões
de euros por operações de cobertura de risco cambial e de preço da pasta contratados em 2005. Este
custo, juntamente com o facto de, em 2004, se terem registado proveitos ﬁnanceiros não recorrentes
de cerca de 5,7 milhões de euros, explica o agravamento dos resultados ﬁnanceiros do Grupo em 23,1
milhões de euros, relativamente ao ano anterior.
Deste modo, os resultados líquidos do exercício
foram de 63,5 milhões de euros, um aumento de
24% face ao ano anterior.
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No contexto acima referido, o volume de negócios
do Grupo atingiu 1 029 milhões de euros, mais 50,7
milhões de euros que em 2004, sendo que cerca
de 69,2% do volume de negócios foi gerado pelo
negócio do papel e 23,6% pelo negócio da pasta.

Investimentos
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Durante o ano de 2005, o investimento em activo ﬁxo situou-se em cerca de 43 milhões de euros; entre
os investimentos mais importantes realizados destaca-se a nova caldeira de recuperação da fábrica
de Cacia, cujo início de funcionamento se veriﬁcou em Fevereiro de 2006.

Endividamento

O endividamento do Grupo registou uma redução de 134,8 milhões de euros, ou seja, cerca de 15,5%.
A forte capacidade de geração de caixa e uma gestão cuidadosa do fundo de maneio permitiram obter
este resultado, sem prejuízo do pagamento de 28,5 milhões de euros de dividendos e dos investimentos realizados.
Reestruturação da dívida
Em 2005, o Grupo procedeu a uma reestruturação profunda do perﬁl da dívida, de modo a aumentar
signiﬁcativamente a respectiva maturidade, ajustando-a às características da indústria. Nesse sentido, foram emitidos novos empréstimos obrigacionistas num total de 700 milhões de euros.
Empréstimos obrigacionistas emitidos em 2005
Valores em Euros

Montante

Vencimento

Indexante

Portucel 2005 / 2010

300 000 000

Março 2010

Euribor 6m

Portucel 2005 / 2013

200 000 000

Maio 2013

Euribor 6m

Portucel 2005 / 2012

150 000 000

Outubro 2012

Euribor 6m

Portucel 2005 / 2008

25 000 000

Dezembro 2008

Euribor 6m

Portucel 2005 / 2010

25 000 000

Dezembro 2010

Euribor 6m

Total

700 000 000

Estrutura da dívida (em milhares de €)

Dez. 05

Dez. 04

Médio Longo Prazo
Empréstimos obrigacionistas
Outros empréstimos

747 420
693 059
54 361

460 976
0
460 976

Papel comercial
Descobertos e outros
Total da dívida

63 998
14 242
825 660

404 530
81 958
947 464

89 521

76 547

736 139

870 917

Depósitos bancários e Caixa
Total dívida líquida

Como resultado da reestruturação efectuada, o perﬁl da dívida do Grupo no ﬁnal de 2005 passou a ser
substancialmente diferente do existente no ﬁnal de 2004.

Dívida em Dez. 04

Dívida em Dez. 05
Papel
Comercial
8%

Contas
correntes
4%
Papel
Comercial
42%
MLP
54%

MLP
92%

Com este conjunto de operações, a estrutura ﬁnanceira do Grupo saiu bastante robustecida, constituindo uma base sólida para a concretização dos planos de desenvolvimento do Grupo.
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Deste modo, a estrutura de endividamento líquido no ﬁnal de 2005 era a seguinte:

Gestão de Risco

As actividades do Grupo estão expostas a uma variedade de factores de risco ﬁnanceiro: risco cambial,
risco de taxa de juro, risco de crédito e risco de liquidez. O Grupo mantém um programa de gestão do
risco que procura minimizar os potenciais efeitos adversos a eles associados.

Risco cambial
Num ano de grande incerteza dos mercados, foi contratado um conjunto de instrumentos ﬁnanceiros
de cobertura, para ﬁxação das taxas de câmbio (em particular do USD).
A evolução do USD durante o ano levou a que estes instrumentos registassem uma perda global de
cerca de 13 milhões de euros.

Evolução do EUR face ao USD em 2005
1,3700
1,3500
1,3300
1,3100
1,2900

-13,4%

1,2700
1,2500
1,2300
1,2100
1,1900
1,1700

30 Dez. 05

30 Nov. 05

30 Out. 05

30 Set. 05

30 Ago. 05

30 Jul. 05

30 Jun. 05

30 Mai. 05

30 Abr. 05

30 Mar. 05

28 Fev. 05

30 Jan. 05

1,1500
30 Dez. 04
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Risco de taxa de juro
O custo da quase totalidade da dívida ﬁnanceira contraída pelo Grupo está indexado a taxas de referência de curto prazo – geralmente 6 meses na dívida de médio longo prazo. Para fazer face a variações na taxa de juro, o Grupo decidiu ﬁxar as taxas numa parte dos seus empréstimos de médio longo
prazo, tendo para tal contratado swaps de taxa de juro.
No ﬁnal do ano, cerca de 49% de sua dívida de médio longo prazo estava coberta relativamente a
variações de taxas de juro.

O Grupo está sujeito a risco no crédito que concede aos seus clientes, tendo adoptado uma política de
maximização da cobertura do risco através de um seguro de crédito. As vendas que não estão abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras que asseguram que as vendas são efectuadas
a clientes com um histórico de crédito apropriado e que limitam a exposição a montantes máximos
pré-deﬁnidos e aprovados para cada cliente.

Risco de liquidez
O Grupo gere o risco de liquidez por duas vias. Em primeiro lugar, garantindo que a sua dívida ﬁnanceira tem uma componente elevada de médio e longo prazo com maturidades adequadas às características da indústria de que faz parte. Nesse sentido, no ano de 2005 foi concretizado um conjunto
de operações de ﬁnanciamento que alongou signiﬁcativamente a maturidade da dívida da Empresa,
como se pode constatar pelo gráﬁco do plano de reembolso da dívida seguinte.

Plano de reembolso da dívida
(€´000)
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Abr. 06
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0
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Adicionalmente, contratando com instituições ﬁnanceiras facilidades de crédito, disponíveis a todo o
momento, por um montante que garanta uma liquidez adequada.
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Risco de crédito

Actividade Industrial

04

Produção Tecnologicamente Evoluída
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O papel que o Grupo Portucel Soporcel produz
e coloca no mercado é o reﬂexo do elevado grau
de soﬁsticação tecnológica dos seus complexos
industriais, cujas máquinas se situam entre as
mais modernas da Europa.
As produções globais de pasta e papel no Grupo
em 2005 aumentaram respectivamente 2% e
1,5% face ao ano anterior. As fábricas de pasta
da Figueira da Foz e Setúbal voltaram a ultrapassar os seus níveis máximos de produção, com
a unidade da Figueira a beneﬁciar do primeiro
ano completo de funcionamento da nova caldeira
de recuperação, que contribuiu para o aumento
de 7,6% na produção, expresso em mais 40 mil
toneladas. Na fábrica de Setúbal, os ganhos de
eﬁciência permitiram ultrapassar pela primeira
vez a barreira das 500 mil toneladas, mais 9,5
mil face a 2004. Em Cacia, a actividade fabril foi
fortemente penalizada pelas avarias das suas
caldeiras de recuperação, que ﬁzeram perder
cerca de 9% de produção relativamente ao ano
anterior: o investimento na nova caldeira de recuperação, concluído no início de 2006, é crucial
para recolocar a fábrica de Cacia em condições
normais de exploração e num nível competitivo
mais adequado.
Produções de Pasta no Grupo Portucel Soporcel
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O papel que o Grupo Portucel Soporcel produz e coloca no mercado é o reﬂexo do
elevado grau de soﬁsticação
tecnológica dos seus complexos industriais...

Custos de Produção de Pasta no Grupo Portucel Soporcel
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Os custos de produção de papel registaram
também uma evolução favorável, destacando-se a redução alcançada com o acréscimo de
substituição de ﬁbra longa por ﬁbra de eucalipto
própria.
A produção de pasta beneﬁciou de melhorias no
consumo de matéria prima, através da aplicação
bem sucedida de um inovador projecto de reutilização dos nós rejeitados no cozimento. Em
Setúbal, obtiveram-se em 2005 melhorias signiﬁcativas na utilização da água, com reﬂexos na
redução de custos, estando previstas para 2006
intervenções com semelhante ﬁnalidade na fábrica de Cacia onde se conseguiram reduções
menos expressivas.
O Grupo continuou a reforçar o outsourcing de
actividades periféricas em todas as fábricas,
com resultados positivos em eﬁciência e redu-

ção de custos.
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Fruto do esforço sistemático de melhoria de
processos e de uma selectiva política de investimentos, em 2005 o Grupo Portucel Soporcel
obteve resultados positivos na redução dos custos de produção em todos os seus complexos industriais, com particular relevo na actividade de
produção de pasta.
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Investimento
O ano de 2005 foi de grande moderação no investimento industrial e muito marcado pelos dois
investimentos relativos às caldeiras de recuperação do complexo industrial da Figueira da Foz
e da fábrica de Cacia.
Dentro dessa política de selectividade, o investimento em Cacia foi de 25,5 milhões de euros
essencialmente dedicados à nova caldeira de
recuperação.
No complexo da Figueira, o investimento atingiu
proporções mais reduzidas, cerca de 5 milhões
de euros, essencialmente dirigidos à substituição de equipamentos em ﬁm de vida, à redução
de consumos de água e à modernização dos sistemas de controlo. No complexo de Setúbal, o
investimento aproximou-se dos 10,5 milhões de
euros, cerca de metade do ano anterior.

Reorganização da Manutenção
A organização da actividade de manutenção no
Grupo foi profundamente alterada no ﬁnal de
2005. Na sequência de um processo iniciado em
2000, havia sido implementado nas fábricas de
pasta um novo modelo de manutenção em regime de outsourcing, assente no recurso a em-

presas externas com competência e experiência
comprovadas neste tipo de actividade.
Com base na experiência adquirida, este modelo foi alvo de uma signiﬁcativa reestruturação
antes do seu alargamento às fábricas de papel,
com o objectivo de maximizar a captação de sinergias e optimizar as competências técnicas e
organizacionais existentes no Grupo, no sentido
de alcançar importantes reduções de custos e
melhorias de eﬁciência.
Foi, para o efeito, criada uma empresa responsável
pela gestão de todos os recursos afectos à actividade de manutenção no Grupo – EMA 21 – e uma
estrutura central de coordenação, da manutenção
e das respectivas actividades operacionais, de engenharia e de aprovisionamento: a direcção central de engenharia, que passou a ser responsável
também pelos projectos industriais.
A procura da optimização de sinergias entre as
diversas fábricas do Grupo, com a consequente
adopção generalizada das melhores práticas em
cada actividade, conduziu a Comissão Executiva à
nomeação de coordenadores centrais para uma série de actividades para além da manutenção, como
sejam o ambiente, os sistemas de gestão e documentação técnica, o desenvolvimento de produtos e
a assistência técnica, a energia e a inovação.
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A optimização das sinergias entre os complexos industriais do Grupo levou à criação de uma empresa responsável pela gestão de todos os recursos afectos à actividade de manutenção – EMA 21.

Recursos e Funções
de Suporte

05

Floresta
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Cultivar o Futuro

Incêndios ﬂorestais

O Grupo Portucel Soporcel gere mais de 130 mil
hectares, organizados em 1 500 unidades de
gestão distribuídas por 172 concelhos do País.
Obter uma produção elevada e sustentável,
manter a fertilidade e produtividade das terras e
preservar os recursos naturais, são os grandes
objectivos estratégicos do Grupo neste domínio.

A seca que atingiu Portugal em 2005 teve implicações drásticas na ocorrência de incêndios
ﬂorestais. Foi o segundo pior ano de sempre
para o País, com 325 mil hectares ardidos, o que
representa 76% do máximo histórico de 426 mil
hectares queimados em 2003.

Para o Grupo, o ano ﬁcou marcado pelo arranque
do processo de certiﬁcação ﬂorestal, que permite evidenciar perante os consumidores que os
seus produtos são elaborados com madeira proveniente de ﬂorestas geridas num estrito respeito pela legalidade e pelo ambiente.
Ao longo de 2005, o Grupo promoveu diversas
iniciativas dirigidas à melhoria da produtividade,
da qualidade e da sustentabilidade das operações ﬂorestais. Destacam-se o programa de
racionalização do património ﬂorestal (próprio
e arrendado), com vista à produção de madeira
em pé a preços competitivos, e a remodelação
das operações de instalação e manutenção dos
povoamentos, através da classiﬁcação criteriosa
das áreas a reﬂorestar, em função do seu potencial produtivo.
O impacto de parte dos programas referidos foi,
no entanto, muito limitado pelas condições meteorológicas de seca severa que prevaleceram
em Portugal ao longo de 2005.
Salienta-se outro projecto, a decorrer até 2007,
que tem como meta obter ganhos de eﬁciência
nas operações de corte, rechega e transporte
ﬂorestais, que representam cerca de 50% dos
custos da matéria-prima lenhosa consumida no
Grupo.

Os incêndios ﬂorestais são uma área crítica para
o Grupo Portucel Soporcel, já que atingem o
coração da sua actividade. O Grupo investiu 3,5
milhões de euros na campanha de 2005 e deu
continuidade à estratégia de mobilizar importantes meios humanos e tecnológicos através da
Afocelca, organização das empresas do sector
para a prevenção e apoio ao combate aos incêndios ﬂorestais (onde o Grupo detém uma posição
maioritária).
Estes esforços tiveram resultados visíveis em
2005, ano em que o Grupo Portucel Soporcel totalizou 6 mil hectares de área percorrida pelos
incêndios, menos de um terço da área atingida
em 2003. A melhoria deste desempenho ﬁca a
dever-se ao trabalho persistente, dedicado e
proﬁssional dos quadros ﬂorestais do Grupo e
da Afocelca.
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Em 2005, foram dados passos importantes no
desenvolvimento do projecto de certiﬁcação ﬂorestal, envolvendo cerca de 104 mil hectares de
património sob gestão da Aliança Florestal. Este
projecto cumpre os critérios dos programas de
certiﬁcação mais reconhecidos a nível internacional, o FSC (Forest Stewardship Council) e o
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certiﬁcation Schemes). O Grupo prevê em 2006
ter as suas ﬂorestas certiﬁcadas segundo os
critérios do FSC, esperando a respectiva avaliação pela entidade certiﬁcadora até ao ﬁnal do
primeiro trimestre.
A certiﬁcação da ﬂoresta é encarada como um
factor-chave para consolidar a posição competitiva do Grupo nos exigentes mercados internacionais. Em 2005, veriﬁcou-se uma focalização particularmente forte na formação, na
documentação técnica, no relacionamento com
prestadores de serviços e na comunicação com
os grandes interlocutores (Governo, organizações sociais e ambientalistas, produtores ﬂorestais, empresas, entidades de investigação e
ensino).
O Grupo também promoveu uma série de iniciativas para incentivar a certiﬁcação dos proprietários ﬂorestais privados, que abastecem
em mais de 80% a matéria prima para as suas
fábricas, designadamente através da formação
e sensibilização de associações de produtores
ﬂorestais e da criação de um prémio de inovação
para a madeira certiﬁcada.
Em 2005, destacou-se a conclusão do projecto
“Floresta de Futuro”, destinado a melhorar a
produtividade do eucalipto nacional, promover

boas práticas silvícolas e defender as ﬂorestas
dos riscos de incêndio. Este projecto decorreu
ao longo de três anos, com o Grupo a prestar
apoio directo aos produtores ﬂorestais através
de protocolos de cooperação com as principais
organizações representativas (CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal, FPFP - Federação dos Produtores Florestais de Portugal,
Forestis - Federação dos Produtores do Norte e
Centro e Fenaﬂoresta - Federação do Movimento
Cooperativo Florestal). O Grupo apoiou ainda 30
organizações de produtores ﬂorestais de menor
dimensão na criação de zonas de intervenção
ﬂorestal (ZIF´s), e colaborou na elaboração de
planos de ordenamento das câmaras municipais
tendo em vista a certiﬁcação ﬂorestal a nível regional.
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A Certiﬁcação Florestal

Aprovisionamentos
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Madeira em Foco

Compras

O Grupo Portucel Soporcel adquiriu cerca de
3,6 milhões de metros cúbicos de madeira descascada em 2005, dos quais 3 milhões (83%) provenientes do mercado nacional e 617 mil (17%) de
matas próprias, não tendo havido recurso à importação de madeira. As aquisições no mercado
interno registaram, face a 2004, um decréscimo
de cerca de 320 mil metros cúbicos, devido ao
elevado nível de stocks do ano anterior.

Está instituído no Grupo um conjunto de procedimentos e de práticas tendentes a racionalizar
custos nos aprovisionamentos/compras e assim
contribuir para a competitividade global da Empresa. Salienta-se que nos últimos 5 anos foi
obtido um nível médio de poupanças na ordem
dos 10%.

Apesar dos riscos e custos decorrentes da aceitação de madeira afectada pelos incêndios, resultantes da adaptação das especiﬁcações da
matéria-prima necessária à garantia de qualidade do produto ﬁnal, o Grupo subscreveu, no
âmbito da Celpa - Associação da Indústria Papeleira, um acordo para utilização de material lenhoso proveniente de áreas ﬂorestais percorridas por incêndios em 2005, promovido pela
Direcção-Geral dos Recursos Florestais. Na sequência deste acordo, a compra da matéria prima realizou-se em condições de preço idênticas
às da madeira normal.
A forte pressão competitiva que afecta toda a
ﬁleira ﬂorestal nacional impõe a necessidade
de obter melhorias de qualidade e a sua certiﬁcação, a par da redução de custos. Com estes
objectivos, o Grupo lançou em 2005 uma série de
iniciativas, com destaque para a certiﬁcação ﬂorestal dos proprietários e das cadeias de custódia dos fornecedores, um prémio de inovação
que beneﬁcie a madeira certiﬁcada e a realização de diligências para a obtenção de condições
de transporte de matéria-prima ﬂorestal similares às dos países nossos concorrentes.

As principais práticas merecedoras de relevo em
2005 na área de aprovisionamento (excluindo a
madeira), responsáveis pela obtenção de benefícios superiores a 3% face ao ano anterior, dizem
respeito ao recurso a produtos e tecnologias tendentes a diminuir os custos de produção e à racionalização decorrente da utilização de produtos comuns aos três complexos industriais.
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A certiﬁcação da ﬂoresta é encarada como um factor-chave
para consolidar a posição competitiva do Grupo nos exigentes
mercados internacionais.

Ambiente
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A Meta da Eco-Eﬁciência

Energias alternativas

Toda a actividade do Grupo Portucel Soporcel
assenta num ciclo de desenvolvimento sustentável. Os seus produtos têm origem em ﬂorestas
geridas no mais estrito respeito pelo ambiente e
são fabricados com recurso a energias naturais
e renováveis. O desempenho ambiental das fábricas situa-se em patamares que ultrapassam
a legislação nacional e comunitária aplicável,
colocando o Grupo numa posição de liderança
em matéria de responsabilidade social.

A redução dos gases com efeito de estufa é um
compromisso de sustentabilidade que terá de
ser assumido por todos, incluindo as empresas,
no sentido de evitar as alterações climáticas
potencialmente resultantes da concentração
destes gases. Neste campo, salienta-se que a
ﬂoresta gerida pelo Grupo representa a retenção de 8,8 milhões de toneladas de dióxido de
carbono (CO2), cerca de 15 vezes mais do que as
licenças anuais de emissões que foram atribuídas pelo Governo às suas unidades industriais
durante o primeiro semestre de 2005, no âmbito
do Comércio Europeu de Emissões.

Reforçar a eco-eﬁciência, conciliando a actividade industrial, o ambiente e a sociedade, é entendido pelo Grupo Portucel Soporcel como uma
meta permanente, pelo que tem vindo a registar
melhorias sucessivas ao nível da conservação
dos recursos e da redução das emissões.

Nos últimos anos, o Grupo tem realizado importantes investimentos na utilização de energias
alternativas ao fuel-óleo, sendo hoje praticamente auto-suﬁciente em termos energéticos:
produz 89,5% da energia total que consome, a
partir de biomassa (biomassa ﬂorestal e matéria orgânica vegetal constituinte da madeira e
integrada nos licores resultantes do processo
produtivo). O interesse crescente pela energia
obtida a partir de biomassa levou o Grupo a criar
uma estrutura organizativa na Portucel Soporcel Abastecimento, dedicada à valorização da
produção ﬂorestal com aproveitamento da biomassa produzida, para utilização interna ou por
entidades exteriores.
O Grupo deu passos relevantes em 2005 na melhoria da produção energética com biomassa em
todas as suas unidades industriais e, também,
no aproveitamento dos desperdícios ﬂorestais
nos povoamentos que se encontram sob sua
gestão, além de ter desenvolvido métodos pioneiros de aproveitamento de cepos em reconversões de eucaliptal.

Nos últimos anos, o Grupo tem realizado importantes investimentos na utilização de energias alternativas ao fuel-óleo...

Em 2005 foram atribuídas as licenças ambientais aos complexos industriais de Setúbal
e Figueira da Foz, dois anos e meio antes do
limite legal, devido ao facto de os parâmetros
ambientais relevantes registados pelo Grupo
se situarem em níveis mais favoráveis do que
os que são permitidos pelas directivas internacionais nesta área.
Em resultado de investimentos realizados em
todas as fábricas para a redução dos níveis de
utilização de água, veriﬁcou-se em 2005 uma
signiﬁcativa diminuição dos respectivos consumos. Os eﬂuentes líquidos também registaram
um importante progresso devido à existência
das melhores técnicas disponíveis para redução na fonte das cargas poluentes processuais,
conjugadas com um sistema de tratamento dos
eﬂuentes indutriais de elevada eﬁciência.
As emissões gasosas em 2005 encontram-se
claramente abaixo dos limites legais. Destaque para as emissões de partículas e SO2
que diminuíram signiﬁcativamente face aos
anos anteriores devido à entrada em funcionamento da nova caldeira de recuperação

na Figueira da Foz e à instalação de um novo
electroﬁltro na caldeira de recuperação de Setúbal.
No caso de Cacia, para além dos notáveis progressos feitos nas emissões de SO2 face aos
anos anteriores, este indicador, bem como as
emissões de partículas sólidas mudarão radicalmente, no início de 2006, com o arranque da
nova caldeira de recuperação.
A preocupação crescente com a gestão de resíduos, privilegiando a sua valorização e redução na
fonte, originou em todas as fábricas a procura de
medidas e soluções alternativas, envolvendo a sensibilização de todos os colaboradores do Grupo.
De salientar que cerca de 80% dos resíduos que
resultam directamente da produção são valorizados, quer para reutilização nas ﬂorestas geridas pelo Grupo, quer pela reintrodução no processo produtivo e, ainda, pela utilização como
fonte energética (caso dos nós do cozimento). Os
restantes 20% são direccionados para aterros ou
colocados em entidades externas responsáveis
pela sua gestão.

Grupo Portucel Soporcel - Emissões de SO2
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Desempenho Ambiental
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Sistemas de Gestão
Em 2005, foram atingidos importantes marcos no
Grupo Portucel Soporcel em matéria de certiﬁcação. Para além da certiﬁcação dos Sistemas de
Gestão da Segurança dos complexos industriais
da Figueira da Foz e de Setúbal (com base nas
normas NP 4397 e OHSAS 18001), processo que
em 2006 se estenderá à fábrica de Cacia, e do arranque do projecto de certiﬁcação ﬂorestal, foi obtida a certiﬁcação da cadeia de responsabilidade

FSC (Forest Stewardship Council) nas três fábricas
do Grupo e nos parques exteriores de madeira.
Com esta medida, o Grupo garante o controlo do
ﬂuxo de material ﬁbroso (madeira e pasta), da ﬂoresta ao produto ﬁnal.
Assim, os sistemas integrados do Grupo passaram
em 2005 a contemplar as vertentes qualidade, ambiente, segurança e cadeia de responsabilidade.
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Energia

A produção total nos seus três complexos industriais, incluindo a Soporgen, torna o Grupo Portucel Soporcel auto-suﬁciente, e até mesmo excedentário, em energia para a actividade fabril.
Deste total, cerca de 90% foram obtidos a partir
de biomassa ﬂorestal e seus derivados atendendo a que a actividade produtiva do Grupo assenta
no recurso a energias renováveis. Esta produção
energética é obtida em cogeração, combinando
energia eléctrica e térmica, um processo substancialmente mais eﬁciente que a convencional
produção exclusiva de energia eléctrica.
A produção de energia eléctrica do Grupo Portucel Soporcel a partir de biomassa corresponde a
cerca de 64% do total de energia produzida em
Portugal em 2005 a partir dessa fonte.

Bioenergia e combustíveis fósseis
Como já foi referido, a redução dos gases com
efeito de estufa (GEE) é um compromisso de
sustentabilidade assumido pelo Grupo Portucel Soporcel, que tem desenvolvido esforços
sistemáticos no sentido de minimizar o uso de
combustíveis fósseis e adoptar as melhores
práticas que permitam conter os efeitos das alterações climáticas resultantes da concentração
de GEE.
O interesse crescente pelo uso da biomassa na
produção energética levou o Grupo a realizar
investimentos avultados a partir de 2003, desti-

nados à melhoria da eﬁciência energética e do
desempenho ambiental, e visando ainda a minimização do consumo de combustíveis fósseis.
Entre os projectos já concluídos, destacam-se a
conversão das caldeiras de biomassa dos complexos de Setúbal e da Figueira da Foz para a
tecnologia do leito ﬂuidizado, além da instalação
de novas caldeiras de recuperação na Figueira
da Foz e em Cacia.
Os elevados esforços ﬁnanceiros do Grupo Portucel Soporcel no sentido de minimizar o uso
de combustíveis fósseis são evidenciados numa
redução de quase 29% na utilização de fuel-óleo
e gás natural, entre 2002 e 2005.
No caso particular do complexo da Figueira da
Foz – responsável por cerca de 73% de todo o
papel produzido no Grupo – o consumo de energia eléctrica diminuiu 8,7% entre 2002 e 2005, ao
mesmo tempo que o consumo de vapor (energia
térmica) caiu 4,7%. Também a restante produção
de papel e de pasta dentro do Grupo tem sido
objecto de reduções ao nível dos consumos especíﬁcos de energia.
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Em 2005, o Grupo atingiu uma produção total
de energia eléctrica de 991 GWh, equivalente
ao consumo médio de 450 mil habitantes. A
estes valores é ainda acrescida a produção da
Soporgen, S.A., empresa participada do Grupo,
constituída com a missão de suprir as necessidades acrescidas de vapor e energia eléctrica da
máquina de papel PM2 do complexo da Figueira
da Foz, e que também fornece energia eléctrica
para a rede nacional. Só esta empresa produziu
417 GWh em 2005, o equivalente ao consumo
médio de cerca de 190 mil habitantes.

Recursos Humanos
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Valorizar Competências
A tecnologia sofisticada das unidades industriais do Grupo Portucel Soporcel, a aposta
clara na investigação e inovação, o aperfeiçoamento técnico dos produtos, a qualidade da força de vendas, a optimização dos
sistemas de gestão florestal e ambiental,
entre outros, são factores cuja chave assenta
na qualificação e competência dos recursos
humanos.

A aposta em recursos humanos qualiﬁcados com
carreiras proﬁssionais especializadas reﬂecte-se
também num incremento do nível de habilitações literárias dos colaboradores do Grupo: 55%
possuem habilitações acima do 11o ano (traduzindo um aumento de 3,3% face a 2004) e 20,7% do
total de colaboradores tem habilitações ao nível
do ensino superior.
Ainda no domínio da qualiﬁcação proﬁssional,
destaca-se a realização de cerca de um milhar de
acções de formação, totalizando 69 mil horas (1,8%
das horas trabalháveis).

A política de recursos humanos do Grupo
está orientada para a melhoria contínua da
produtividade através do reforço da qualificação dos colaboradores e do desenvolvimento
das suas competências, o que anda a par de
um esforço de racionalização e redimensionamento.

O ano de 2005 ﬁca ainda marcado pela permanente
valorização da segurança no trabalho tendo-se veriﬁcado uma diminuição do índice de sinistralidade.

Em 2005, veriﬁcou-se a diminuição de cerca de
9,8% no efectivo do Grupo que correspondia, no
ﬁnal do ano, a 1 986 colaboradores, dos quais
1 957 com vínculo laboral permanente. Um aspecto a realçar é que, apesar desta redução, o
trabalho suplementar registou um decréscimo
de 28,5% face a 2004.

De salientar que o esforço de contenção de custos
realizado em várias vertentes de actividade não
afectou a política de benefícios sociais do Grupo,
que mantém planos que visam a satisfação dos
colaboradores, em particular no que se refere ao
seguro de saúde, medicina ocupacional e complementos de reforma.

Responsabilidade Social

O Grupo Portucel Soporcel tem a ﬁrme convicção
que as empresas para prosperarem economicamente devem reger a sua actividade visando a
melhoria da qualidade de vida da comunidade
envolvente e a preservação do meio ambiente.
É neste sentido que o Grupo assume um papel
activo na responsabilidade social, através do
apoio sistemático às instituições que desenvolvem a sua actividade na área de implantação
das suas unidades fabris.
Em 2005, o Grupo apoiou um conjunto signiﬁcativo
de iniciativas de carácter social, cultural, educacional e desportivo. Entre estas, podem destacar-se
o projecto Delﬁm, uma associação cientíﬁca dedicada ao estudo dos mamíferos marinhos no seu
ambiente natural, com relevo para a preservação
dos golﬁnhos do Estuário do Sado, ou o projecto
pedagógico da herdade Cantar de Galo, vocacionado para programas didácticos de divulgação e
contacto com a Natureza, que em 2005 envolveu a
visita de cerca de 55 mil crianças.

a Agenda 21, um guia infantil do agrupamento
de escolas de Aveiro dirigido à educação para a
cidadania ambiental, além da edição de um livro
para crianças elaborado pelo regimento de sapadores bombeiros de Lisboa no âmbito da prevenção e segurança face a incêndios.

Organizações de relevo
O Grupo participa em organizações que, a nível
nacional e internacional, promovem a divulgação
dos objectivos do desenvolvimento sustentável e
de práticas socialmente responsáveis. São os
casos do Global Compact das Nações Unidas, o
WBCSD (World Business Council for Sustainable
Development), Objectivos do Milénio (carta de
compromisso no âmbito da promoção de boas
práticas de responsabilidade social), BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) e RSE Portugal (Associação
Portuguesa para a Responsabilidade Social das
Empresas).

Outras iniciativas a salientar em 2005 referem-se
ao projecto de educação ambiental Sustentabilidade da Nossa Terra, promovido pela AFLOPS
(Associação de Produtores Florestais), que mobilizou um milhar de alunos de escolas do distrito
de Setúbal para a temática do desenvolvimento
sustentável, e também o projecto Eco-Escola,
destinado a incentivar a recolha selectiva de resíduos. O Grupo apoiou ainda o Banco Alimentar
Contra a Fome de Aveiro e as associações Laço
e Acreditar, numa série de acções visando famílias carenciadas e pessoas doentes.
O Grupo prosseguiu a política de atribuir donativos em papel a escolas e instituições de
solidariedade social nas proximidades das suas
unidades fabris. Em 2005, foram concedidas 317
doações para projectos culturais, desportivos,
educacionais e sociais, correspondendo a 37
toneladas de papel. Dos projectos editoriais
apoiados pelo Grupo, destacam-se a revista Impactus, dedicada à sustentabilidade empresarial,

Em 2005, o Grupo apoiou um
conjunto signiﬁcativo de iniciativas de carácter social,
cultural, educacional e desportivo.

grupo Portucel Soporcel

55

Metas de longo alcance

Inovação
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Criar para acrescentar valor
A inovação e qualidade fazem parte integrante
da estratégia empresarial do Grupo Portucel Soporcel, assumindo-se como ferramentas essenciais da estratégia de diferenciação de produtos
e serviços. Tendo em conta a sua posição de
liderança no mercado decorrente da inovação,
o Grupo constituiu em 2005 uma área especialmente dedicada à gestão da inovação.
A dinamização da inovação e a participação activa do Grupo em projectos de investigação e desenvolvimento (I&D) para criar valor tem resultados visíveis no mercado através da criação de
marcas próprias e de novos produtos de elevado
valor acrescentado, que permitem conquistar
uma posição de destaque em relação à concorrência. A cadeia de valor integrado do Grupo
Portucel Soporcel é determinante para garantir
a máxima qualidade necessária para o posicionamento das suas marcas como premium.
Na área industrial foram introduzidas, em 2005, inovações relevantes no processo produtivo, designadamente um sistema mais eﬁciente de descasque
de rolaria de eucalipto e um projecto de reutilização
de nós rejeitados no cozimento permitindo um melhor rendimento de produção de pasta.
Na área comercial de papel, o Grupo prosseguiu
o alargamento da gama e a introdução de novas soluções de embalagem para as marcas e
produtos que comercializa, aprofundando formas inovadoras de segmentação do mercado de
que é exemplo claro o lançamento do Navigator
Kids, um produto destinado a um público mais
jovem a quem transmite valores relacionados

com a preservação do meio ambiente e da ﬂoresta.
No campo da I&D, o Grupo tem, através do RAIZ,
Instituto de Investigação da Floresta e Papel,
desenvolvido um conjunto signiﬁcativo de actividades dirigidas à investigação aplicada nas áreas
de processo industrial, ambiente e ﬂoresta, além
de consultoria e formação.
Em 2005, o RAIZ completou 10 anos de existência, consolidando-se como uma instituição de
referência no panorama mundial. O melhoramento genético do eucalipto, a par da melhoria
das práticas de gestão ﬂorestal, são áreas que
foram neste ano alvo de signiﬁcativos avanços. O
RAIZ prosseguiu em 2005 a meta de desenvolver
novos clones de eucalipto para permitir uma
maior produtividade e qualidade da pasta, tendo
participado em projectos internacionais ao mais
alto nível neste domínio.
Esta estratégia do Grupo Portucel Soporcel
no sentido da diferenciação dos seus produtos
através do investimento sistemático em I&D e
inovação, acabou por ser publicamente reconhecida em 2005 com a atribuição do prémio Best
of European Business (na sua edição nacional),
na categoria de inovação no segmento “Grandes
Empresas”, um galardão promovido pela Roland Berger Strategy Consultants e o Financial
Times. Esta distinção deveu-se ao facto de o
Grupo contar com um dos processos produtivos
mais avançados a nível mundial, à notoriedade
das suas marcas e à sua presença nos principais
mercados mundiais.
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A cadeia de valor integrado do Grupo Portucel Soporcel é determinante para garantir a máxima qualidade necessária para
o posicionamento das suas marcas como premium.

06

Perspectivas Futuras
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Os primeiros meses de 2006 conﬁrmam as
preocupações e incertezas relativamente ao
panorama económico internacional. O crescimento das principais economias continuará a
estar fortemente condicionado pelo acentuado
encarecimento da energia, associado à persistência de níveis de tensão muito elevados
em regiões sensíveis do globo.
Neste contexto, impõe-se ao Grupo continuar
de forma consequente o trabalho que vem realizando de melhoria da sua base de custos e de
aumento de produtividade, ao mesmo tempo
que prossegue a sua estratégia de aposta na
qualidade e diferenciação dos seus produtos,
fortalecendo a posição que tem sabido conquistar nos mercados internacionais mais exigentes.
Na ausência de alterações signiﬁcativas no
quadro económico das principais economias,
ou que a actual relação cambial se modiﬁque
acentuadamente, não se prevê que o nível de
desempenho do Grupo, no horizonte próximo,

venha a ser muito diferente do registado em
2005.
O Conselho de Administração do Grupo Portucel Soporcel deliberou avançar com o projecto de
instalação de uma nova fábrica de papel no seu
complexo industrial de Setúbal, com uma capacidade nominal de 500 mil ton/ano, num investimento previsto de cerca de 490 milhões de euros.
Este projecto permitirá reforçar, signiﬁcativamente, a sua competitividade no mercado de
papel, assumindo posição de liderança a nível
europeu do mercado de papéis ﬁnos não revestidos (UWF). Prevê-se que a nova fábrica inicie a
sua produção no segundo semestre de 2008.
Com este conjunto de investimentos, parte dos
quais se encontra em execução, o Grupo dá expressão prática à sua via de desenvolvimento,
assegurando as desejáveis condições de operacionalidade para as suas diversas unidades
produtivas e prosseguindo o objectivo de maior
integração vertical.
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O investimento numa nova fábrica de papel em Setúbal permitirá ao Grupo reforçar, signiﬁcativamente, a sua competitividade
no mercado de papel...

Referências Finais
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O Conselho de Administração manifesta a sua
satisfação pelo elevado nível de relacionamento
que se continuou a desenvolver com os nossos
Clientes, Fornecedores e Instituições Financeiras.
Os bons resultados conseguidos em 2005 em
muito se ﬁcam a dever ao trabalho competente e
dedicado dos Colaboradores do Grupo Portucel
Soporcel, a quem é devida uma palavra de muita
apreciação.
Queremos, também, salientar a conﬁança que
os Accionistas têm depositado no Grupo, essencial para o seu desenvolvimento.
O Conselho de Administração quer deixar expresso o seu sentimento de pesar e mágoa pelo
falecimento, ocorrido já em 2006, do Presidente
da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Dr. João
António de Morais Silva Leitão.

Setúbal, 24 de Fevereiro de 2006

O Conselho de Administração

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Presidente

José Alfredo de Almeida Honório
Vogal

Manuel Soares Ferreira Regalado
Vogal

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Vogal

Luis Alberto Caldeira Deslandes
Vogal

Carlos Eduardo Coelho Alves
Vogal

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto
Vogal

Aplicação de Resultados

Para Reserva Legal, nos termos da legislação em vigor: 2 959 760,81 euros;
Para reserva destinada à Estabilização de Dividendos, prevista no arto 25, alínea b) dos Estatutos da
Sociedade: 5 623 545,55 euros;
Para resultados transitados: 10 321 336,16 euros;
Para distribuição de Dividendos: 40 290 573,75 euros.
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Na sequência de proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral realizada no dia 17 de
Abril de 2006 aprovou a seguinte distribuição do resultado líquido do exercício que, tal como expresso
nas demonstrações ﬁnanceiras individuais da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.,
foi de 59 195 216, 27 euros:

Corpos Sociais
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Os Órgãos Sociais da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. têm a seguinte constituição:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente:

Lugar vago por falecimento
do Dr. João António de Morais Silva Leitão

Vice-Presidente:

Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura

Secretário:

António Alexandre de Almeida
e Noronha da Cunha Reis

Conselho de Administração
Presidente:

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais:

José Alfredo de Almeida Honório
Manuel Soares Ferreira Regalado
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Luis Alberto Caldeira Deslandes
Carlos Eduardo Coelho Alves
Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

Comissão Executiva
Presidente:

José Alfredo de Almeida Honório

Vogais:

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Manuel Soares Ferreira Regalado
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Luis Alberto Caldeira Deslandes

Fiscal Único
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, representado pelo Dr. Abdul Nasser, Abdul Sattar ou pela
Dra. Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão.

Conselho de Impacte Ambiental
José Manuel Soares de Oliveira
Carlos Sousa Reis
Rui Manuel Baptista Ganho
Seraﬁm Manuel Bragança Tavares

Anexo ao Relatório do Conselho de Administração

1. Para efeitos do disposto no artigo 447o, n.o 5 do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que
o Sr. Dr. José Alfredo de Almeida Honório é titular, de harmonia com o disposto nos n.o 1, 2 e 3 do
mesmo artigo 447o, de 20 000 acções da Semapa - Soc. de Investimentos e Gestão, SGPS, S.A.
Nem o membro do Órgão de Administração acima identiﬁcado, nem os restantes membros dos Órgãos
de Administração e Fiscalização da sociedade e das sociedades que com ela se encontram em relação de domínio ou grupo, são titulares de outras acções ou obrigações das mesmas sociedades.
Durante o ano de 2005 não foram efectuadas pelos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade quaisquer transacções sobre acções da sociedade e das sociedades que com ela
se encontram em relação de domínio ou grupo.
2. Para efeitos do disposto no Art.o 448, no 4 do Código das Sociedades Comerciais e em cumprimento
do Art.o 8 do Regulamento da CMVM n.o 04/2004, a relação dos titulares de participações qualiﬁcadas,
à data de 31 de Dezembro de 2005, é a seguinte:

N.º de
acções

% do capital
social

Semapa - Sociedade de Investimento
e Gestão SGPS, S.A. SA

514 964 433

67,09634%

67,10163%

Semapa - Investments, BV

284 712 433

37,09608%

37,09901%

Seinpart -Participações, SGPS, S.A.

230 250 000

30,0000%

30,00237%

Semapa - Sociedade de Investimento
e Gestão SGPS , S.A.

1 000

0,00013%

0,00013%

Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.

1 000

0,00013%

0,00013%

197 432 769

25,7241%

25,7262%

Santander Pensões - Soc. Gest. Fundos
de Pensões, S.A. SA

31 199 399

4,0651%

4,0654%

Fundo de Pensões Crédito
Predial Português, S.A.

15 916 388

2,07380%

2,07396%

Conjunto dos outros Fundos
sob Gestão

15 283 011

1,99127%

1,99143%

Accionistas

Parpública - Participações
Públicas SGPS, S.A.

% dos direitos
de voto
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Em anexo ao Relatório do Conselho de Administração da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e
Papel, S.A., e no cumprimento das disposições consignadas no Código das Sociedades Comerciais
aprovado pelo Decreto - Lei 262/86 de 2 de Setembro, informa-se o seguinte:

Contas Consolidadas
e Anexo às Demonstrações Financeiras

07

Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2005 e 2004

Nota

31/12/05

31/12/04

ACTIVO
Activos não correntes
Goodwill
Outros activos intangíveis
Activos ﬁxos tangíveis
Activos biológicos
Investimentos em associadas e emp. conjuntos
Activos por impostos diferidos

15

376 756 384

16

29 085

376 756 384
784 836

17

1 126 910 035

1 215 107 985

18

136 238 875

134 025 278

19

357 526

815 594

25

62 731 837

70 245 108

1 703 023 742

1 797 735 185

20

131 112 525

144 118 579

21

226 498 001

219 895 258

22

36 132 119

58 492 335

28

89 521 261

76 546 530

483 263 906

499 052 702

2 186 287 648

2 296 787 887

767 500 000

767 500 000

Activos correntes
Inventários
Valores a receber correntes
Estado
Caixa e seus equivalentes

Activo total
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e reservas
Capital social
Acções próprias
Reservas de justo valor e outras reservas
Lucros retidos de exercicios anteriores
Lucros retidos do exercício
Interesses minoritários
Capital próprio
Passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
Obrigações com pensões de reforma
Provisões
Passivos remunerados
Passivos correntes
Passivos remunerados
Valores a pagar correntes
Estado

23
24

13

(53 679)

(53 679)

66 095 781

62 947 049

137 371 856

126 915 667

63 526 136

51 283 476

1 034 440 094

1 008 592 513

170 796

204 875

1 034 610 890

1 008 797 388

25

88 003 675

78 339 386

26

36 464 019

36 524 589

27

1 954 010

1 118 418

28

747 419 828

825 506 528

873 841 532

941 488 921

28

78 239 599

121 957 999

29

171 859 081

204 263 231

22

27 736 546

20 280 348

277 835 226

346 501 578

Passivo total

1 151 676 758

1 287 990 499

Capital próprio e passivo total

2 186 287 648

2 296 787 887
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Valores em Euros

Demonstração dos Resultados Consolidados
em 31 de Dezembro de 2005 e 2004
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Valores em Euros

Réditos
Outros rendimentos e ganhos operacionais
Gastos e Perdas
Inventários consumidos e vendidos
Variação da produção
Materiais e serviços consumidos
Gastos com o pessoal
Outros gastos e perdas
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Resultados operacionais
Resultados apropriados de associadas e emp.conjuntos
Resultados ﬁnanceiros
Resultados antes de impostos

Nota

31/12/05

4

1 029 086 148

978 331 583

5

17 482 007

49 442 403

(351 121 723)

(394 082 881)

6

8

(3 384 371)

(15 866 043)

(299 988 583)

(280 671 315)

(115 954 991)

(103 578 796)

(14 793 837)

(11 727 132)

(129 247 224)

(128 013 322)

132 077 426

93 834 498

9

(124 182)

-

10

(45 928 337)

(22 852 335)

86 024 907

70 982 163

(22 504 508)

(19 694 014)

63 520 399

51 288 149

Imposto sobre o rendimento
Resultados após imposto

11

Interesses minoritários
Resultado líquido do exercício

13

Resultados por acção
Resultados básicos por acção, Eur
Resultados diluídos por acção, Eur

31/12/04

5 737

(4 673)

63 526 136

51 283 476

12

0,083

0,067

12

0,083

0,067

Demonstração de Rendimentos e Gastos Reconhecidos
Consolidados em 31 de Dezembro de 2005 e 2004

31/12/05

31/12/04

Justo valor de instrumentos ﬁnanceiros derivados
Justo valor de investimentos detidos para negociação
Ganhos e perdas actuariais (Nota 1.21.1)
Impostos sobre itens incluídos directamente ou transferidos do capital próprio

(2 367 182)

525 928

-

(12 494 000)

(10 346 263)

-

3 496 198

3 291 220

Rendimento líquido reconhecido directamente no capital próprio

(9 217 248)

(8 676 852)

Lucro do exercício antes de minoritários

63 520 399

51 288 149

Total dos rendimentos e gastos reconhecidos do exercício

54 303 151

42 611 297

54 337 229

42 606 624

Atribuível a:
Detentores de capital próprio da empresa-mãe
Interesses minoritários

(34 078)

4 673

54 303 151

42 611 297
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Valores em Euros

Demonstração de Alterações nos Capitais Próprios Consolidados
de 1 de Janeiro de 2004 a 31 de Dezembro de 2005
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Notas
Capital próprio POC em 31 de Dezembro de 2003
Ajustamentos de transicção (Nota 40):
Desreconhecimento de activos intangiveis
Justo valor de instrumentos ﬁnanceiros
Justo valor de investimentos detidos para negociação
Alteração de perímetro de consolidação
Ajustamento para capitais da empresa-mãe
Anulação do ‘corridor’
Provisões
Desvalorização dos activos biológicos
Desreconhecimento do goodwill da Portucel Florestal
Imparidade de activos
Outros ajustamentos
Capital próprio IFRS em 01 de Janeiro de 2004
Justo valor de instrumentos ﬁnanceiros
Justo valor de investimentos detidos para negociação
Diferenças de:
. Subsidiárias
. Transferência para reservas - legais
. Transferência para reservas - estatutárias
. Dividendos pagos
Resultado líquido do período anterior
Resultado líquido do período
Saldo em 31 de Dezembro de 2004
Justo valor de instrumentos ﬁnanceiros
Ganhos e perdas actuariais (Nota 1.21.1)
Aplicação do resultado líquido do exercício 2004:
. Transferência para reservas - legais
. Transferência para reservas - estatutárias
. Dividendos pagos
Reserva de Reavaliação
Outros movimentos
Resultado líquido do período anterior
Resultado líquido do período
Saldo em 31 de Dezembro de 2005

Capital
Social

Acções
Próprias

767 500 000

(53 679)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

767 500 000

(53 679)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

767 500 000

(53 679)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

767 500 000

(53 679)

Resultados
transitados

Resultado
Líquido

Interesses
Minoritários

Total

Total

61 470 365

207 116 119

66 840 416

1 102 873 221

-

1 102 873 221

-

(10 372 126)

-

(10 372 126)

-

(10 372 126)

-

(86 094)

-

(86 094)

-

(86 094)

9 058 150

-

-

9 058 150

-

9 058 150
255 177

-

-

54 975

54 975

200 202

(7 097 744)

7 097 744

-

-

-

-

-

(21 896 378)

-

(21 896 378)

-

(21 896 378)

-

(19 085 683)

-

(19 085 683)

-

(19 085 683)

-

(55 903 226)

-

(55 903 226)

-

(55 903 226)

(1 584 369)

(2 718 113)
(10 020 950)
(695 346)

-

(2 718 113)
(10 020 950)
(2 279 715)

-

(2 718 113)
(10 020 950)
(2 279 715)

61 846 402

93 435 948

66 895 391

989 624 062

200 202

989 824 264

381 298

-

-

381 298

-

381 298

(9 058 150)

-

-

(9 058 150)

-

(9 058 150)

-

538 077

-

538 077

-

538 077

3 427 660

(3 427 660)

-

-

-

-

6 349 839

(6 349 839)

-

-

-

-

-

(24 176 250)

-

(24 176 250)

-

(24 176 250)

-

66 895 391

(66 895 391)

-

-

-

-

-

51 283 476

51 283 476

4 673

51 288 149

62 947 049

126 915 667

51 283 476

1 008 592 513

204 875

1 008 797 388

(1 716 207)

-

-

(1 716 207)

-

(1 716 207)

-

(7 472 700)

-

(7 472 700)

(28 342)

(7 501 041)

1 666 847

(1 666 847)

-

-

-

-

3 198 092

(3 198 092)

-

-

-

-

-

(28 472 005)

-

(28 472 005)

-

(28 472 005)

-

-

-

-

-

-

-

(17 644)

-

(17 644)

-

(17 644)

-

51 283 476

(51 283 476)

-

-

-

-

-

63 526 136

63 526 136

(5 737)

63 520 399

66 095 781

137 371 856

63 526 136

1 034 440 094

170 796

1 034 610 890
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Reservas de
justo valor e
outras reservas

Demonstração de Fluxos de Caixa
Consolidados para o Exercício Findo
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Valores em Euros

Notas

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações

31/12/05

31/12/04

1 035 443 745

994 682 381

(656 470 706)

(736 983 795)

(121 196 083)

(110 418 357)

257 776 956

147 280 228

(Pagamentos)/recebimentos
do imposto sobre o rendimento
Outros (pagamentos)/recebimentos
relativos à actividade operacional

29 057 381

(13 656 348)

(17 300 031)

46 019 581

Fluxos das actividades operacionais (1)

269 534 307

179 643 461

-

45 635 035

4 296 764

1 091 916

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Investimentos ﬁnanceiros
Imobilizações corpóreas
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares
Dividendos
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos ﬁnanceiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas

Fluxos das actividades de investimento (2)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortização de contratos
de locação ﬁnanceira
Juros e custos similares
Dividendos

1 065 397

112 245

2 273 541

10 415 037

154 800

1 355 738

7 790 501

58 609 970

(335 806)

(50 000)

(85 602 428)

(102 503 576)

-

(6 795 893)

(85 938 234)

(109 349 469)

(78 147 733)

(50 739 499)

727 505 736

528 580 000

727 505 736

528 580 000

(843 246 600)

(869 970 944)

(47 932)

(595 973)

(34 151 043)

(32 924 447)

(28 472 004)

(24 176 250)

(905 917 579)

(927 667 614)

(178 411 843)

(399 087 614)

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS
EQUIVALENTES (1)+(2)+(3)

12 974 731

(270 183 652)

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

76 546 530

346 730 182

89 521 261

76 546 530

Fluxos das actividades de ﬁnanciamento (3)

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
NO FIM DO EXERCÍCIO
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Notas às Demonstrações
Financeiras Consolidadas
31 de Dezembro de 2005 e 2004
(Nas notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.)

Sede Social: Mitrena, 2901-861 Setúbal
Capital Social: Euros 767.500.000
N.I.P.C.: 503 025 798
A actividade principal da Empresa e das suas subsidiárias consiste na produção e comercialização de pastas celulósicas, papel
e seus derivados ou aﬁns, na aquisição de madeiras e produção ﬂorestal e agrícola, no corte das ﬂorestas e na produção e
comercialização de energia eléctrica e energia térmica.
A Portucel é uma sociedade aberta onde, até Maio de 2004, o Estado era accionista maioritário por intermédio da Portucel
– Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.. Na sequência da segunda fase do processo de privatização o Estado
alienou 30% do capital social da Empresa. Em 31 de Dezembro de 2005 o Grupo Semapa detinha a maioria do capital social da
Empresa (67,1%) (nota 23).
Estas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 24 de Fevereiro de
2006.

1. Resumo das principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas estão descritas
abaixo.
1.1 Bases de preparação
As demonstrações ﬁnanceiras consolidadas do Grupo foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia (IFRS – anteriormente designadas Normas Internacionais de Contabilidade
– IAS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standing Interpretations Committee (SIC), em vigor à data da preparação das referidas demonstrações ﬁnanceiras.
A adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) ocorre pela primeira vez em 2005, pelo que a data de transição dos princípios contabilísticos portugueses para esse normativo é 1 de Janeiro de 2004, tal como estabelecido pelo IFRS
1 – Adopção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro.
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo referentes ao exercício de 2004 foram preparadas em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, que diferem das IFRS em algumas
áreas.
Na preparação das demonstrações financeiras anexas, o Grupo efectuou os ajustamentos necessários às demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício de 2004 preparadas de acordo com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal para a adopção das IFRS.
Os comparativos apresentados referentes a 2004, foram reexpressos de forma a reflectir esses ajustamentos. Os efeitos reportados à data de transição para IFRS (1 de Janeiro de 2004) foram registados em capitais próprios e estão
detalhados na demonstração de alterações dos capitais próprios consolidados e na nota 40, na qual se explicitam
igualmente os ajustamentos efectuados nas últimas demonstrações financeiras anuais apresentadas (31 de Dezembro
de 2004).
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O Grupo Portucel Soporcel (Grupo) é constituído pela Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (Portucel ou Empresa) e subsidiárias. A Portucel é uma sociedade anónima constituída em 31 de Maio de 1993, ao abrigo do Decreto-Lei no 39/93
de 13 de Fevereiro, como resultado do processo de reestruturação da Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal,
S.A. .
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A IFRS 1 permite certas isenções à aplicação das IFRS no balanço de abertura. De entre as isenções permitidas, o Grupo optou
pelas seguintes:
(i) Concentrações de actividades empresariais - O Grupo decidiu não aplicar retrospectivamente a IFRS 3 – Concentrações
de Actividades Empresariais. Assim, as concentrações de actividades empresariais anteriores a 1 de Janeiro de 2004
foram registadas nesta data de acordo com as anteriores regras contabilísticas aplicadas pelo Grupo.
(ii) Valorização do imobilizado corpóreo – O Grupo decidiu valorizar o imobilizado corpóreo, na data de transição (1 de Janeiro
de 2004), pelo valor de balanço determinado em conformidade com as anteriores regras contabilísticas, o qual incluía o
efeito das reavaliações até então efectuadas.
As demonstrações ﬁnanceiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (nota 38), e tomando por base o custo
histórico, excepto para os instrumentos ﬁnanceiros e activos biológicos que se encontram registados ao justo valor (notas
30 e 18).
A preparação das demonstrações ﬁnanceiras exige a utilização de estimativas e julgamentos relevantes na aplicação das políticas contabilísticas do Grupo. As principais asserções que envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade, ou os
pressupostos e estimativas mais signiﬁcativas para a preparação das referidas demonstrações ﬁnanceiras, estão divulgados
na nota 3.
1.2 Alterações de políticas contabilísticas
Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas ou correcções a erros materiais de exercícios
anteriores, para além da adopção de novo referencial contabilístico (IFRS), conforme divulgado em detalhe na nota anterior.
1.3 Bases de consolidação
1.3.1. Subsidiárias
Subsidiárias são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem o poder de decisão sobre as políticas ﬁnanceiras e operacionais, geralmente representado por mais de metade dos direitos de voto.
A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou convertíveis são considerados
quando se avalia se o Grupo detém o controlo sobre outra entidade.
As subsidiárias são consolidadas, pelo método integral, a partir da data em que o controlo é transferido para o Grupo, sendo
excluídas da consolidação a partir da data em que o controlo cessa.
O capital próprio e o resultado líquido destas empresas, correspondentes à participação de terceiros nas mesmas, são apresentados nas rubricas de interesses minoritários, respectivamente, no balanço consolidado de forma autónoma dentro do
capital próprio e na demonstração de resultados consolidados. As empresas incluídas nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas encontram-se detalhadas na nota 38.
É utilizado o método de compra para contabilizar a aquisição das subsidiárias. O custo de uma aquisição é mensurado pelo
justo valor dos bens entregues, dos instrumentos de capital emitidos e dos passivos incorridos, ou assumidos na data de aquisição, adicionados dos custos directamente atribuíveis à aquisição.
Os activos e passivos identiﬁcáveis adquiridos e passivos contingentes assumidos numa concentração empresarial são mensurados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, independentemente da existência de interesses minoritários. O excesso do custo de aquisição relativamente ao justo valor da parcela do Grupo dos activos e passivos identiﬁcáveis adquiridos é
registado como goodwill o qual se encontra detalhado na nota 15.

As transacções internas, saldos, ganhos não realizados em transacções e dividendos distribuídos entre empresas do Grupo
são eliminados. As perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar evidência de imparidade
de um activo transferido.
Alguns investimentos ﬁnanceiros em empresas subsidiárias, por serem considerados imateriais, estão registados pelo método
de equivalência patrimonial.
As políticas contabilísticas de subsidiárias foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as
políticas adoptadas pelo Grupo.
1.3.2. Associadas
Associadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo exerce inﬂuência signiﬁcativa mas não possui controlo, geralmente
com investimentos representando entre 20% a 50% dos direitos de voto. Os investimentos em associadas são contabilizados
pelo método de equivalência patrimonial.
De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações ﬁnanceiras são registadas pelo seu custo de aquisição,
ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo nas variações dos capitais próprios (incluindo o resultado líquido)
das associadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do período, e pelos dividendos recebidos.
As diferenças entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos identiﬁcáveis da associada na data de aquisição,
se positivas, são reconhecidas como goodwill e mantidas no valor de investimento em associadas. Se essas diferenças forem
negativas são registadas como proveito do período na rubrica resultados apropriados de associadas e empreendimentos conjuntos.
É feita uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que o activo possa estar em imparidade,
sendo registadas como custo as perdas por imparidade que se demonstrem existir.
Quando as perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixam de existir são objecto de reversão.
Quando a participação do Grupo nas perdas da associada iguala ou ultrapassa o seu investimento na associada, o Grupo deixa de reconhecer perdas adicionais, excepto se tiver incorrido em responsabilidades ou efectuado pagamentos em nome da
associada.
Os ganhos não realizados em transacções com as associadas são eliminados na extensão da participação do Grupo nas associadas. As perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar evidência de imparidade de um
bem transferido.
As políticas contabilísticas de associadas foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as
políticas adoptadas pelo Grupo.
1.4 Relato por segmentos
Segmento de negócio é um grupo de activos e operações do Grupo que estão sujeitos a riscos e retornos diferentes dos de
outros segmentos de negócio.
Foram identiﬁcados quatro segmentos de negócio: produção de pasta celulósica, produção de papel de impressão e escrita,
ﬂoresta e produção de energia.
A pasta de papel é produzida em três fábricas, localizadas em Setúbal, Cacia e Figueira da Foz e o papel é produzido em Setúbal
e na Figueira da Foz, em fábricas localizadas junto das fábricas de pasta de papel.
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Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida (goodwill negativo ou badwill), a
diferença é reconhecida directamente na demonstração de resultados.
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A produção interna de madeira é efectuada em ﬂorestas plantadas em terrenos próprios e arrendados situados em território
nacional. A madeira produzida é essencialmente consumida na produção de pasta de papel.
Na produção de papel é consumida uma parte signiﬁcativa da produção própria de pasta. As vendas de ambos os produtos
(pasta e papel) destinam-se essencialmente ao mercado externo.
A produção de energia é efectuada essencialmente em cogeração, produzindo-se vapor que é consumido pelo Grupo e electricidade, da qual parte é também consumida internamente e parte é vendida para a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. .
Segmento geográﬁco é uma área individualizada comprometida em fornecer produtos ou serviços num ambiente económico particular e que está sujeito a riscos e benefícios diferentes daqueles dos segmentos que operam em outros ambientes económicos.
As políticas contabilísticas do relato por segmentos são as utilizadas consistentemente no Grupo. Todas as vendas e prestações de serviços intersegmentais são a preços de mercado e todas as vendas e prestações de serviços intersegmentais são
eliminadas na consolidação.
A informação relativa aos segmentos identiﬁcados encontra-se apresentada na nota 4.
1.5 Conversão cambial
1.5.1 Moeda funcional e de relato
Os elementos incluídos nas demonstrações ﬁnanceiras de cada uma das entidades do Grupo são mensurados utilizando a
moeda do ambiente económico em que a entidade opera (moeda funcional). As demonstrações ﬁnanceiras consolidadas são
apresentadas em euros, sendo esta a moeda funcional e de relato do Grupo.
1.5.2 Saldos e transacções expressos em moedas estrangeiras
Todos os activos e passivos do Grupo expressos em moedas estrangeiras foram convertidos para euros utilizando as taxas de
câmbio vigentes na data do balanço.
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das
transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, foram registadas como proveitos e custos
na demonstração dos resultados consolidados do exercício.
1.5.3 Empresas do Grupo
Os resultados e a posição ﬁnanceira de todas as entidades do Grupo que possuam uma moeda funcional diferente da moeda
de relato do Grupo são convertidos para a moeda de relato como segue:
(i) Os activos e passivos de cada balanço são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data das demonstrações ﬁnanceiras;
(ii) Os rendimentos e os gastos de cada demonstração de resultados são convertidos pela taxa de câmbio média (a não
ser que a taxa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas em vigor nas datas das
transacções, sendo neste caso os rendimentos e os gastos convertidos pelas taxas de câmbio em vigor nas datas
das transacções);
(iii) As diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como componente separada no capital próprio, na rubrica reservas de conversão cambial.
1.6 Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição deduzido de amortizações, pelo método das
quotas constantes durante um período que varia entre 3 e 5 anos, e perdas por imparidade.

1.7 Goodwill
O goodwill representa o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos activos e passivos identiﬁcáveis das subsidiárias/
associadas na data de aquisição. O goodwill de aquisições de subsidiárias é apresentado no imobilizado incorpóreo, enquanto
que o goodwill de aquisições de associadas é incluído na rubrica de investimentos em associadas.
O goodwill não é amortizado e está sujeito a testes de imparidade, numa base mínima anual. As perdas por imparidade relativas ao goodwill não podem ser revertidas. Ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma entidade incluem o valor do goodwill
líquido que lhe corresponde.
1.8 Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas adquiridas até 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para IFRS), encontram-se registadas ao custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal
até àquela data, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
As imobilizações corpóreas adquiridas posteriormente à data de transição são apresentadas ao custo de aquisição deduzido
de depreciações e perdas por imparidade. O custo de aquisição inclui todos os dispêndios directamente atribuíveis à aquisição
dos bens.
Os custos subsequentes são incluídos no custo de aquisição do bem ou reconhecidos como activos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros ﬂuirão para a empresa e o respectivo custo possa ser
mensurado com ﬁabilidade.
Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no período em que são incorridos.
As amortizações são calculadas sobre o custo de aquisição, sendo utilizado essencialmente o método das quotas constantes
anuais, a partir da data de entrada em funcionamento dos bens, utilizando-se as taxas que melhor reﬂectem a sua vida útil
estimada, como segue:
Anos médios
de vida útil
Terrenos
Edifícios e outras construções
Equipamentos:
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhames
Outras imobilizações corpóreas

14
12 – 30
6 – 25
5-9
2-8
4-8
6
4 - 10

Os valores residuais dos activos e as respectivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço.
Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do activo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável
estimado mediante o registo de perdas por imparidade (nota 1.9).
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Os custos associados ao desenvolvimento e manutenção de software que não estão intrinsecamente ligados ao respectivo
hardware são reconhecidos como despesas quando incorridos, excepto quando esses custos sejam directamente associados
a projectos de desenvolvimento que permitam mensurar os benefícios económicos futuros, sendo assim reconhecidos como
imobilizações incorpóreas.
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Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre os recebimentos das alienações e a quantia escriturada do activo, e são reconhecidos na demonstração dos resultados, como outros proveitos ou outros
gastos operacionais.
1.9 Imparidade de activos não correntes
Os activos não correntes que não têm uma vida útil deﬁnida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes por
imparidade anuais. Os activos sujeitos a amortização são revistos quanto a imparidade sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se encontram escriturados possa não ser recuperável.
Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia escriturada do activo face ao seu valor recuperável. A quantia recuperável é a mais alta de entre o justo valor de um activo, deduzidos os gastos para venda, e o seu valor
de uso. Para realização de testes por imparidade, os activos são agrupados ao mais baixo nível no qual se possam identiﬁcar
separadamente ﬂuxos de caixa (unidades geradoras de ﬂuxos de caixa a que pertence o activo), quando não seja possível fazê-lo individualmente, para cada activo.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram (com excepção das perdas por imparidade do goodwill – ver nota 1.7). Esta
análise é efectuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha revertido.
A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração de resultados como outros rendimentos e ganhos operacionais, a não ser que o activo tenha sido reavaliado, situação em que a reversão corresponderá a parte ou totalidade do acréscimo da reavaliação. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida
(líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos anteriores.
1.10 Activos biológicos
Os activos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda no momento da colheita. Os
activos biológicos do Grupo correspondem principalmente às ﬂorestas detidas para produção de madeira.
Na determinação do justo valor das ﬂorestas foi utilizado o método do valor presente de ﬂuxos de caixa descontados, os quais
foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos correspondentes
à natureza dos activos em avaliação, nomeadamente, a produtividade das ﬂorestas, o preço de venda da madeira deduzido do
custo de corte, rechega e transporte, os custos de plantação e manutenção e a taxa de desconto.
A taxa de desconto utilizada (5,5%) corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade
que o Grupo espera obter dos activos ﬂorestais.
As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período de corte, preço, custo e outras
premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.
No momento do corte, a madeira é valorizada pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.
1.11 Investimentos ﬁnanceiros
O Grupo classiﬁca os seus investimentos nas seguintes categorias: activos ﬁnanceiros ao justo valor através de resultados,
empréstimos concedidos e contas a receber, investimentos detidos até à maturidade e activos ﬁnanceiros disponíveis para
venda.
A classiﬁcação depende do objectivo de aquisição do investimento. Os gestores determinam a classiﬁcação no momento de
reconhecimento inicial dos investimentos e reavaliam essa classiﬁcação em cada data de relato.
Todas as aquisições e alienações destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respectivos contratos de
compra e venda, independentemente da data de liquidação ﬁnanceira.

1.11.1 Empréstimos concedidos e contas a receber
Os empréstimos concedidos e contas a receber são activos ﬁnanceiros não derivados com pagamentos ﬁxos ou determináveis
e que não são cotados num mercado activo. São originados quando o Grupo fornece dinheiro, bens ou serviços directamente a
um devedor, sem intenção de negociar a dívida.
São incluídos nos activos correntes, excepto quanto a maturidades superiores a 12 meses após a data do balanço, sendo nesse
caso classiﬁcados como activos não-correntes.
Empréstimos concedidos e contas a receber são incluídos no balanço em valores a receber correntes (nota 21).
1.11.2 Activos ﬁnanceiros ao justo valor através de resultados
Esta categoria é subdividida em duas: activos ﬁnanceiros detidos para negociação e aqueles que são designados ao justo valor
através de resultados desde o seu início. Um activo ﬁnanceiro é classiﬁcado nesta categoria se adquirido principalmente com
o objectivo de venda a curto prazo ou se assim designado pelos gestores.
Os activos desta categoria são classiﬁcados como correntes se forem detidos para negociação ou sejam realizáveis no período
até 12 meses da data de balanço. Estes investimentos são mensurados ao justo valor através da demonstração de resultados.
1.11.3 Investimentos detidos até à maturidade
Os investimentos detidos até à maturidade são activos ﬁnanceiros não derivados, com pagamentos ﬁxos ou determináveis e
maturidades ﬁxas, que o Grupo tem intenção e capacidade para manter até à maturidade. Esta categoria de investimento está
registada ao custo amortizado pelo método da taxa de juro efectiva.
1.11.4 Activos ﬁnanceiros disponíveis para venda
Os activos ﬁnanceiros disponíveis para venda são activos ﬁnanceiros não derivados que são designados nesta categoria ou não
são classiﬁcados em nenhuma das outras categorias. São incluídos em activos não correntes, excepto se os gestores entenderem alienar o investimento num prazo até 12 meses após a data do balanço.
Estes investimentos ﬁnanceiros são contabilizados ao valor de mercado, entendido como o respectivo valor de cotação à data
de balanço.
Se não existir mercado activo, o Grupo determina o justo valor através da aplicação de técnicas de avaliação, que incluem o
uso de transacções comerciais recentes, a referência a outros instrumentos com características semelhantes, a análise de
ﬂuxos de caixa descontados e modelos de avaliação de opções modiﬁcados para incorporar as características especíﬁcas do
emitente.
As mais e menos valias potenciais resultantes são registadas directamente na reserva de justo valor, em capitais próprios,
até que o investimento ﬁnanceiro seja vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, momento em que o ganho ou perda
acumulado anteriormente reconhecido na reserva de justo valor é incluído no resultado líquido do período.
Caso não exista um valor de mercado ou não o seja possível determinar, os investimentos em causa são mantidos ao custo de
aquisição. São constituídas provisões para redução de valor nos casos que se justiﬁquem.
O Grupo avalia, em cada data de balanço, se há uma evidência objectiva de que um activo ﬁnanceiro ou um grupo de activos
ﬁnanceiros sofreram uma perda por imparidade. Se existir uma diminuição no justo valor por um período prolongado dos ac
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Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, sendo o justo valor equivalente ao preço pago, incluindo despesas de transacção. A mensuração subsequente depende da categoria em que o investimento se insere, como segue:
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tivos disponíveis para venda, a perda cumulativa – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor corrente,
menos qualquer perda por imparidade nesse activo ﬁnanceiro que já foi reconhecida em resultados – é anulada através do
capital próprio e reconhecida no resultado do período.
Uma perda por imparidade reconhecida relativamente a activos ﬁnanceiros disponíveis para venda é revertida se a perda tiver
sido causada por eventos externos especíﬁcos de natureza excepcional que não se espera que se repitam mas que acontecimentos externos posteriores tenham feito reverter, sendo que nestas circunstâncias a reversão não afecta a demonstração de
resultados, registando-se a subsequente ﬂutuação positiva do activo na reserva de justo valor.
1.12 Instrumentos ﬁnanceiros derivados
O Grupo utiliza instrumentos ﬁnanceiros derivados com o objectivo de gerir os riscos ﬁnanceiros a que se encontra sujeito.
Sempre que as expectativas de evolução de taxas de juro e de câmbio o justiﬁquem, o Grupo procura contratar operações de
protecção contra movimentos adversos, através de instrumentos derivados, tais como interest rate swaps (IRS), caps e ﬂoors,
forwards, options, etc.
Na selecção de instrumentos ﬁnanceiros derivados são essencialmente valorizados os aspectos económicos dos mesmos.
As operações que qualiﬁquem como instrumentos de cobertura em relações de cobertura de ﬂuxo de caixa são registadas no
balanço pelo seu justo valor.
Na medida em que sejam consideradas coberturas eﬁcazes, as variações no justo valor dos IRS são inicialmente registadas por
contrapartida de capitais próprios e posteriormente reclassiﬁcadas para a rubrica de custos ﬁnanceiros.
Desta forma e em termos líquidos, os custos associados aos itens cobertos são periodiﬁcados à taxa inerente à operação de
cobertura contratada. Os ganhos ou perdas decorrentes de rescisão antecipada deste tipo de instrumento são reconhecidos
em resultados aquando da sua ocorrência.
Apesar de os derivados contratados pelo Grupo corresponderem a instrumentos eﬁcazes na cobertura económica de riscos,
nem todos qualiﬁcam como instrumentos de cobertura contabilística de acordo com as regras e requisitos do IAS 39. Os instrumentos que não qualiﬁquem como instrumentos de cobertura contabilística são registados no balanço pelo seu justo valor
e as variações no mesmo são reconhecidas em custos ﬁnanceiros.
Sempre que possível, o justo valor dos derivados é estimado com base em instrumentos cotados. Na ausência de preços de
mercado, o justo valor dos derivados é estimado através do método de ﬂuxos de caixa descontados e modelos de valorização
de opções, de acordo com pressupostos geralmente utilizados no mercado.
O justo valor dos instrumentos ﬁnanceiros derivados encontra-se incluído nas rubricas de valores a receber correntes e de
valores a pagar correntes.
1.13 Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto diferido. O imposto corrente sobre o rendimento é determinado com base nos resultados líquidos, ajustados em conformidade com a legislação ﬁscal vigente à data de balanço, considerando para os períodos intercalares a taxa anual efectiva de imposto estimada.
O imposto diferido é calculado com base na responsabilidade de balanço, sobre as diferenças temporárias entre os
valores contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a determinação do imposto
diferido é utilizada a taxa fiscal que se espera estar em vigor no período em que as diferenças temporárias serão
revertidas.

Os impostos diferidos são registados como custo ou proveito do exercício, excepto se resultarem de valores registados directamente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é também registado na mesma
rubrica.
1.14 Inventários
Os inventários encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:
(i) Mercadorias e matérias-primas.
As mercadorias e as matérias-primas encontram-se valorizadas ao mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio
ponderado como método de custeio.
(ii) Produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso.
Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao mais baixo de entre o
custo de produção (que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, tomando por
base o nível normal de produção) e o valor realizável líquido.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado deduzido dos custos estimados de acabamento e de
comercialização. As diferenças entre o custo e o valor realizável líquido, se inferior, são registadas em custos operacionais.
1.15 Valores a receber correntes
Os saldos de clientes e outros activos correntes são contabilizados pelo valor nominal deduzido de perdas por imparidade,
necessárias para os colocar ao seu valor realizável líquido esperado.
As perdas por imparidade são registadas quando existe uma evidência objectiva de que o Grupo não receberá a totalidade dos
montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.
1.16 Caixa e equivalentes de caixa
A rubrica de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo
com maturidade até 3 meses, que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de
valor.
1.17 Capital social e acções próprias
As acções ordinárias são classiﬁcadas no capital próprio.
Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções ou outros instrumentos de capital próprio são apresentados
como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão.
Os custos directamente imputáveis à emissão de novas acções ou opções, para a aquisição de um negócio são incluídos no
custo de aquisição, como parte do valor da compra.
Quando alguma empresa do Grupo adquire acções da empresa-mãe (acções próprias) o pagamento, que inclui os custos in
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São reconhecidos impostos diferidos activos sempre que exista razoável segurança de que serão gerados lucros futuros contra
os quais poderão ser utilizados. Os impostos diferidos activos são revistos periodicamente e reduzidos sempre que deixe de ser
provável que os mesmos possam ser utilizados.
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crementais directamente atribuíveis (líquidos de impostos), é deduzido ao capital próprio atribuível aos detentores do capital
da empresa até que as acções sejam canceladas, reemitidas ou alienadas.
Quando tais acções são subsequentemente vendidas ou reemitidas, qualquer recebimento, liquido de custos de transacção
directamente atribuíveis e de impostos, é reﬂectido no capital.
1.18 Passivos remunerados
Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transacção incorridos.
Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado; qualquer diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transacção) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração de resultados ao longo do
período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efectiva.
Os passivos remunerados são classiﬁcados no passivo corrente, excepto se o Grupo possuir um direito incondicional de diferir
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
1.19 Encargos ﬁnanceiros com empréstimos
Os encargos ﬁnanceiros relacionados com empréstimos são geralmente reconhecidos como custos ﬁnanceiros, de acordo com
o princípio da especialização dos exercícios e em conformidade com o método da taxa de juro efectiva.
Os encargos ﬁnanceiros de empréstimos directamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de activos ﬁxos são capitalizados, fazendo parte do custo do activo. A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das actividades de construção ou desenvolvimento do activo e é interrompida após o início de utilização ou quando o projecto em causa se encontre suspenso.
Quaisquer proveitos ﬁnanceiros gerados por empréstimos, directamente relacionados com um investimento especíﬁco, são
deduzidos aos encargos ﬁnanceiros elegíveis para capitalização.
1.20 Provisões
São reconhecidas provisões sempre que o Grupo tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos
passados, seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efectuada uma
estimativa ﬁável do montante da obrigação.
Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. As provisões são revistas na data de balanço e são ajustadas
de modo a reﬂectir a melhor estimativa a essa data.
O Grupo incorre em dispêndios e assume passivos de carácter ambiental. Assim, os dispêndios com equipamentos e técnicas
operativas que assegurem o cumprimento da legislação e dos regulamentos aplicáveis (bem como a redução dos impactos
ambientais para níveis que não excedam os correspondentes a uma aplicação viável das melhores tecnologias disponíveis
desde as referentes à minimização do consumo energético, das emissões atmosféricas, da produção de resíduos e do ruído,
às estabelecidas para a execução de planos de requaliﬁcação visual e paisagística) são capitalizados quando se destinem a
servir de modo duradouro a actividade do Grupo, bem como se relacionem com benefícios económicos futuros e que permitam
prolongar a vida, aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eﬁciência de outros activos detidos pelo Grupo.
1.21 Pensões e outros benefícios
1.21.1 Planos de pensões de benefícios deﬁnidos
Algumas subsidiárias do Grupo assumiram o compromisso de pagar aos seus empregados prestações pecuniárias a título
de complementos de pensões de reforma por velhice, invalidez, reforma antecipada e pensões de sobrevivência, constituindo
planos de pensões de benefícios deﬁnidos.

De acordo com o IAS 19, as empresas com planos de pensões reconhecem os custos com a atribuição destes benefícios à medida que os serviços são prestados pelos empregados beneficiários. Deste modo a responsabilidade total
do Grupo é estimada, pelo menos, semestralmente, à data dos fechos intercalar e anual de contas, para cada plano
separadamente, por uma entidade especializada e independente de acordo com o método das unidades de crédito
projectadas.
Os custos por responsabilidades passadas, que resultem da implementação de um novo plano ou acréscimos nos benefícios
atribuídos, são reconhecidos imediatamente, nas situações em que os benefícios se encontrem a ser pagos ou se encontrem
vencidos.
A responsabilidade assim determinada é apresentada no balanço, deduzida do valor de mercado dos fundos constituídos, na
rubrica de obrigações com pensões de reforma nos passivos não correntes no caso de insuﬁciência e nos activos não correntes, em situações de sobreﬁnanciamento.
Os desvios actuariais, resultantes das diferenças entre os pressupostos utilizados para efeito de apuramento de responsabilidades e o que efectivamente ocorreu (bem como de alterações efectuadas aos mesmos e do diferencial entre o valor esperado
da rentabilidade dos activos dos fundos e a rentabilidade real) são reconhecidos, quando incorridos, directamente em capitais
próprios (ver nota 1.30.1).
Os ganhos e perdas gerados por um corte ou uma liquidação de um plano de pensões de benefícios deﬁnidos são reconhecidos
em resultados do exercício quando o corte ou a liquidação ocorrer.
Um corte ocorre quando se veriﬁca uma redução material no número de empregados ou o plano é alterado de forma a que os
benefícios atribuídos sejam reduzidos, com efeito material.
1.21.2 Férias e subsídio de férias
De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores têm, anualmente, direito a 25 dias úteis de férias, bem como a um mês
de subsídio de férias, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.
Assim, estas responsabilidades são registadas no período em que os trabalhadores adquirem o respectivo direito, independentemente da data do seu pagamento, e o saldo por liquidar à data de balanço está relevado na rubrica de valores a pagar
correntes.
1.22 Valores a pagar correntes
Os saldos de fornecedores e outros passivos correntes são registados pelo seu valor nominal.
1.23 Subsídios
Os subsídios estatais só são reconhecidos após existir segurança de que o Grupo cumprirá as condições inerentes aos mesmos e que os subsídios serão recebidos.
Os subsídios à exploração, recebidos com o objectivo de compensar o Grupo por custos incorridos, são registados na demonstração dos resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os custos que aqueles subsídios
visam compensar.
Os subsídios relacionados com activos biológicos valorizados pelo seu justo valor, conforme o IAS 41, são reconhecidos na
demonstração dos resultados quando os termos e condições de atribuição do subsídio estiverem satisfeitos.
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Conforme referido na nota 26, o Grupo constituiu Fundos de Pensões autónomos como forma de ﬁnanciar uma parte das suas
responsabilidades por aqueles pagamentos.
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Os subsídios ao investimento recebidos com o objectivo de compensar o Grupo por investimentos efectuados em activos imobilizados são incluídos nas rubricas valores a pagar correntes e são reconhecidos em resultados durante a vida útil estimada
do respectivo activo subsidiado.
1.24 Locações
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação ﬁnanceira bem como as correspondentes responsabilidades
são contabilizados pelo método ﬁnanceiro.
De acordo com este método o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a correspondente responsabilidade é registada no passivo na rubrica de empréstimos, os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada conforme descrito na nota 1.8, são registados como custos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.
As locações em que uma parte signiﬁcativa dos riscos e benefícios da propriedade é assumida pelo locador sendo o Grupo
locatário, são classiﬁcadas como locações operacionais. Os pagamentos efectuados nas locações operacionais, líquidos de
quaisquer incentivos recebidos do locador, são registados na demonstração dos resultados durante o período da locação.
1.25 Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida como um passivo nas demonstrações ﬁnanceiras do Grupo no período em que os dividendos são aprovados pelos accionistas e até ao momento da sua liquidação.
1.26 Rédito e especialização dos exercícios
Os proveitos decorrentes de vendas são reconhecidos na demonstração de resultados consolidada quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos activos são transferidos para o comprador e o montante dos proveitos possa ser razoavelmente
quantiﬁcado.
As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do
montante recebido ou a receber.
Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são reconhecidos na demonstração de resultados consolidada com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.
As receitas com os dividendos são reconhecidas quando é atribuído aos sócios ou accionistas o direito de os receberem.
Os juros recebidos são reconhecidos pelo princípio da especialização do exercício, tendo em consideração o montante a receber e a taxa de juro efectiva durante o período até à maturidade.
As empresas do Grupo registam os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, pelo
qual os custos e proveitos são reconhecidos à medida em que são gerados, independentemente do momento em que são
recebidos ou pagos.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes custos e proveitos são registadas nas rubricas valores a receber correntes e valores a pagar correntes (notas 21 e 29 respectivamente).
1.27 Activos e passivos contingentes
Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros não seja
provável não são reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas, sendo divulgados no anexo, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objecto
de divulgação. São reconhecidas provisões para passivos contingentes que satisfaçam as condições previstas na nota 1.20.

1.28 Licenças de emissão de CO2
As emissões de CO2 efectuadas pelo Grupo e as licenças de emissão de CO2 que lhe são atribuídas no âmbito do Plano Nacional
de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2, a título gratuito, não dão origem a qualquer registo contabilístico, desde que não
se estime como provável a existência de custos a incorrer pelo Grupo com a aquisição de licenças de emissão no mercado,
situação em que é constituída uma provisão.
1.29 Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são
reﬂectidos nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas.
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são
divulgados no anexo às demonstrações ﬁnanceiras consolidadas, se materiais.
1.30 Novas IFRS’s e IFRIC’s ou alterações de aplicação não mandatória em 31 de Dezembro de 2005
1.30.1 Alterações à IAS 19
Em 16 de Dezembro de 2004 o IASB emitiu uma alteração à IAS 19, na qual é introduzida uma opção quanto ao reconhecimento
dos ganhos ou perdas actuariais de planos de benefícios deﬁnidos. Esta alteração, que vem permitir o reconhecimento dos
ganhos e perdas actuariais directamente numa rubrica de capitais próprios fora do resultado líquido, foi adoptada pela União
Europeia no segundo semestre de 2005, em conformidade com o regulamento (CE) no 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro, sendo aplicável aos exercícios que se iniciem após 1 de Janeiro de 2006.
O Grupo procedeu à adopção antecipada da alteração desta norma, pelo que reconheceu os ganhos ou perdas actuariais directamente numa rubrica de capitais próprios.
Os impactos no capital próprio no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005 detalham-se como segue:

Valores em euros
Efeitos em 01.01.2005
Variação do exercício

05/12/31
(12 375 549)
2 068 376
(10 307 173)

Imposto diferido
Impacto total

2 834 473

(7 472 700)

1.30.2 Interpretação IFRIC 4
O regulamento (CE) no 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro vem igualmente adoptar o texto da interpretação IFRIC 4,
o qual proporciona orientação sobre como avaliar se um acordo contém uma locação, com efeitos a 1 de Janeiro de 2006. O
Grupo optou por não adoptar antecipadamente esta interpretação.
Caso tivesse optado pela sua adopção antecipada, os impactos nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas do exercício ﬁndo
em 31 de Dezembro de 2005 resultariam da aplicação da interpretação IFRIC 4 ao contrato de fornecimento de energia
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Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas mas divulgados no anexo quando
é provável a existência de um benefício económico futuro (ver nota 36).
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eléctrica e vapor celebrado pela subsidiária Soporcel com a Soporgen (sociedade na qual o Grupo detém 8% do capital social),
empresa de co-geração do Grupo EDP constituída em 1999 com o propósito de assegurar o fornecimento de energia eléctrica
e vapor à subsidiária referida. Os impactos correspondem maioritariamente ao registo dos activos da Soporgen nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas e detalham-se conforme segue:
. Aumento do activo líquido, no montante de 27 409 750 euros;
. Aumento do passivo líquido no montante de 30 065 568 euros;
. Diminuição do resultado líquido do exercício no montante de 234 874 euros;
. Diminuição dos capitais próprios no montante de 2 655 818 euros.
1.30.3 Outras normas/interpretações emitidas ou alteradas
Adicionalmente, o regulamento (CE) no 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro adoptou a IFRS 6 e a IFRIC 5 e introduziu
alterações ao IAS 39, cuja aplicação ainda não é mandatória em 31 de Dezembro de 2005. O Grupo não aplicou estes novos
normativos ou as alterações a normativos já em vigor, nem a sua aplicação terá um efeito relevante nas presentes demonstrações ﬁnanceiras.

2. Gestão do Risco Financeiro
2.1 Factores do risco ﬁnanceiro
As actividades do Grupo estão expostas a uma variedade de factores de riscos ﬁnanceiros: risco cambial, risco de preço, risco
de taxa de juro, risco de crédito e risco de liquidez. O Grupo detém um programa de gestão do risco que foca a sua análise nos
mercados ﬁnanceiros procurando minimizar os potenciais efeitos adversos na performance ﬁnanceira do Grupo.
A gestão do risco é conduzida pela Direcção Financeira de acordo com políticas aprovadas pela Administração. A Direcção Financeira avalia e realiza coberturas de riscos ﬁnanceiros em estrita cooperação com as unidades operacionais do
Grupo.
A Administração providencia princípios para a gestão do risco como um todo e políticas que cobrem áreas especíﬁcas, como o
risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de derivados e outros instrumentos ﬁnanceiros não derivados e o
investimento do excesso de liquidez.
2.1.1 Risco cambial
A variação da taxa de câmbio do euro face a outras moedas pode afectar as receitas da empresa de diversas formas. Por um
lado, o preço da pasta no mercado mundial é tradicionalmente ﬁxado em USD, pelo que a evolução do euro face ao USD poderá
ter um impacto nas vendas futuras da Empresa, independentemente das vendas serem denominadas em euros ou noutra
moeda. Por outro lado, uma parte das vendas de papel é denominada em moedas diferentes do euro, mais uma vez com especial destaque para o USD. Por esta via também a evolução do euro face a estas moedas poderá ter um impacto nas vendas
futuras da empresa.
Adicionalmente, e uma vez concretizada uma venda em moeda diferente do euro, a Empresa incorre em risco cambial até ao
recebimento do montante dessa venda. Deste modo, existe permanentemente, no activo da Empresa, um montante signiﬁcativo de créditos a receber que estão sujeitos a risco cambial. O Grupo não detém investimentos em operações externas que
sejam materialmente relevantes e cujos activos líquidos estejam expostos ao risco cambial.
A gestão do risco cambial no Grupo é efectuada através da utilização de instrumentos ﬁnanceiros derivados, de acordo com
uma política deﬁnida periodicamente e que tem como objectivo limitar o risco cambial associado às vendas futuras e o risco
cambial associado aos créditos a receber denominados em moedas diferentes do euro.

O Grupo está exposto ao risco de ﬂutuação dos preços de venda da pasta e do papel, que são determinados no mercado internacional.
Com o objectivo de limitar o risco associado às ﬂutuações do preço da pasta o Grupo efectuou, no decurso do exercício de 2005,
algumas operações de cobertura através da venda de forwards.
2.1.3 Risco de taxa de juro
O custo da quase totalidade da dívida ﬁnanceira contraída pelo Grupo está indexado a taxas de referência de curto prazo, revistas com uma periodicidade inferior a um ano (geralmente seis meses na dívida de médio longo prazo). Deste modo, variações
nas taxas de juro podem afectar os resultados do Grupo.
A gestão do risco de taxa de juro é efectuada através de instrumentos ﬁnanceiros derivados, nomeadamente swaps de taxa de
juro, que têm como objectivo ﬁxar a taxa de juro dos empréstimos do Grupo dentro de determinados parâmetros. Em 31 de
Dezembro de 2005 o Grupo tinha 475 milhões de euros da sua dívida ﬁnanceira de longo prazo ainda não abrangidos por uma
ﬁxação da taxa de juro.
2.1.4 Risco de crédito
O Grupo está sujeito a risco no crédito que concede aos seus clientes, tendo adoptado uma política de maximização da cobertura do risco através de um seguro de crédito.
As vendas que não estão abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras que asseguram que as vendas são
efectuadas a clientes com um histórico de crédito apropriado e que limitam a exposição a montantes máximos pré-deﬁnidos
e aprovados para cada cliente.
2.1.5 Risco de liquidez
O Grupo gere o risco de liquidez por duas vias. Em primeiro lugar garantindo que a sua dívida ﬁnanceira tem uma componente
elevada de médio e longo prazo com maturidades adequadas às características da indústria de que faz parte.
Nesse sentido, no exercício de 2005 foi concretizado um conjunto de operações de financiamento que alongaram
significativamente a maturidade da dívida da Empresa. Adicionalmente, o Grupo tem contratadas com instituições
financeiras facilidades de crédito disponíveis a todo o momento, por um montante que garanta uma liquidez adequada.

3. Estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes
A preparação de demonstrações ﬁnanceiras consolidadas exige que a gestão do Grupo efectue julgamentos e estimativas que
afectam os montantes de proveitos, custos, activos, passivos e divulgações à data do balanço.
Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Grupo, baseados: (i) na melhor informação e conhecimento de eventos presentes e em alguns casos em relatos de peritos independentes e (ii) nas acções que a Empresa considera
poder vir a desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização das operações, os resultados das mesmas poderão ser
diferentes destas estimativas.
As estimativas e as premissas que apresentam um risco signiﬁcativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico dos activos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo.
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3.1 Estimativa de imparidade do goodwill
O Grupo testa anualmente se existe ou não imparidade do goodwill, de acordo com a política contabilística indicada na nota 1.9.
Os valores recuperáveis das unidades geradoras de ﬂuxos de caixa são determinados com base no cálculo de valores de uso.
Esses cálculos exigem o uso de estimativas.
3.2 Imposto sobre o rendimento
O Grupo reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos que possam resultar de revisões pelas autoridades ﬁscais. Quando o resultado ﬁnal destas situações é diferente dos valores inicialmente registados, as diferenças terão impacto no
imposto sobre o rendimento e nas provisões para impostos diferidos, no período em que tais diferenças são identiﬁcadas.
3.3 Pressupostos actuariais
As responsabilidades com benefícios deﬁnidos são calculadas com base em determinados pressupostos actuariais. Alterações
nestes pressupostos podem ter um impacto relevante naquelas responsabilidades.

A informação por segmentos é apresentada em relação aos segmentos de negócio identiﬁcados nomeadamente Pasta, Papel, Floresta e Energia. Os resultados, activos e passivos de cada segmento correspondem àqueles que lhe são directamente
atribuíveis, assim como os que numa base razoável lhes podem ser atribuídos.
A informação ﬁnanceira por segmentos de negócio, do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, analisa-se como
segue:

DEZEMBRO/2005
Floresta
RÉDITOS
Vendas e prestações
de serviços - externas
Vendas e prestações
de serviços - intersegmental
Vendas e prestações
de serviços - não imputados
Réditos totais
RESULTADOS
Resultados segmentais
Custos não imputados
Resultados operacionais
Custo de ﬁnanciamento
Ganhos (perdas) em ﬁliais
e associadas
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido antes
de minoritários
Interesses minoritários
Resultado líquido
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos do segmento
Investimentos ﬁnanceiros
Activos da Empresa não imputados
Activos totais
Passivos do segmento
Passivos da Empresa não imputados
Passivos totais
Dispêndio de capital ﬁxo
Dispêndio de capital ﬁxo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas

Pasta

Papel

Energia

Eliminações

Total

4 835 461

242 805 550

711 958 827

62 137 232

-

1 021 737 070

44 178 665

135 524 909

-

35 777 583

(215 481 157)

-

-

-

-

-

-

7 349 078

49 014 126

378 330 459

711 958 827

97 914 815

(215 481 157)

1 029 086 148

2 727 402

47 763 610

88 045 655

703 796

-

139 240 463

-

-

-

-

-

(7 163 037)

-

-

-

-

-

132 077 426

-

-

-

-

-

(45 928 337)

-

-

-

-

-

(124 182)

-

-

-

-

-

(22 504 508)

-

-

-

-

-

63 520 399

-

-

-

-

-

5 737

-

-

-

-

-

63 526 136

217 431 304

836 992 036

1 000 638 770

21 790 003

-

2 076 852 113

-

-

-

-

357 526

-

-

-

-

-

109 078 009

217 431 304

836 992 036

1 000 638 770

21 790 003

-

2 186 287 648

62 960 773

550 520 182

512 527 564

12 047 010

-

1 138 055 529

-

-

-

-

-

13 621 229

62 960 773

550 520 182

512 527 564

12 047 010

-

1 151 676 758

-

34 680 935

6 970 641

-

-

41 651 576

-

-

-

-

-

1 675 880

631 282

62 735 644

61 715 921

2 165 093

-

127 247 940

-

-

-

-

-

1 999 284
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DEZEMBRO/2004

Floresta
RÉDITOS
Vendas e prestações
de serviços - Externas
Vendas e prestações
de serviços - Intersegmental
Vendas e prestações
de serviços - não imputados
Réditos totais

Pasta

Papel

Energia

845 000

230 963 000

721 299 000

15 613 565

-

968 720 565

76 564 000

105 552 341

-

77 607 659

(259 724 000)

-

Passivos do segmento
Passivos da Empresa não imputados
Passivos totais
Dispêndio de capital ﬁxo
Dispêndio de capital ﬁxo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas

Total

-

-

-

-

-

9 611 018

77 409 000

336 515 341

721 299 000

93 221 224

(259 724 000)

978 331 583

29 565 000

61 665 000

245 849

-

133 599 779

-

-

-

-

(39 765 281)

-

-

-

-

93 834 498

-

-

-

-

(22 852 335)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADOS
Resultados segmentais
(11 852 000)
Custos não imputados
Resultados operacionais
Custo de ﬁnanciamento
Proveitos ﬁnanceiros
Ganhos (perdas) em ﬁliais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Ganhos (perdas) não usuais
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido antes de minoritários
Interesses minoritários
Resultado líquido
OUTRAS INFORMAÇÕES
Activos do segmento
Investimentos ﬁnanceiros
Activos da Empresa não imputados
Activos totais

Eliminações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19 694 014)

-

-

-

-

51 288 149

-

-

-

-

(4 673)

-

-

-

-

51 283 476

297 416 545

812 962 465

1 037 474 199

27 521 192

-

2 175 374 401

-

-

-

-

-

815 594

-

-

-

-

-

120 597 892

297 416 000

812 962 000

1 037 474 000

-

-

2 296 787 887

55 938 064

329 772 115

873 610 578

11 476 071

-

1 270 796 828

-

-

-

-

-

17 193 671

55 938 000

329 772 000

873 610 000

-

-

1 287 990 499
83 618 216

-

62 618 112

21 000 104

-

-

-

-

-

-

-

954 195

779 321

58 434 332

61 645 123

3 173 701

-

124 032 477

-

-

-

-

-

3 980 845

PASTA E PAPEL
12/2005
Vendas e prestação de serviço:
Alemanha
Espanha
França
Grã-Bretanha
Itália
Portugal
Holanda
EUA
Outros

12/2004

152 617 380

152 522 000

121 203 706

116 603 000

118 715 438

120 617 450

66 510 442

83 221 622

94 751 830

93 928 314

64 323 825

70 087 847

65 882 595

51 265 768

61 756 447

61 623 000

209 002 714

202 392 999

954 764 377

952 262 000

Os montantes de vendas e prestação de serviços correspondentes aos segmentos Floresta e Energia realizaram-se integralmente no mercado interno.

5. Outros rendimentos e ganhos operacionais
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica outros rendimentos e ganhos operacionais decompõe-se como segue:

Valores em euros
Reversão de ajustamentos
Variação de justo valor nos activos biológicos
Proveitos suplementares
Ganhos em existências
Ganhos na alienação de activos não correntes
Excesso na estimativa para impostos
Subsídios à exploração
Outros proveitos operacionais

31/12/05

31/12/04

3 159 752

6 735 059

2 213 597

3 558 753

4 820 264

3 864 766

1 900 889

671 611

782 334

24 959 935

2 850 562

6 501 466

1 160 090

10 070

594 519

3 140 742

17 482 007

49 442 403

Em 31 de Dezembro de 2004 esta rubrica incluía a mais valia gerada com a venda da Ence – Empresa Nacional de Celulose,
SA (ver nota 19).
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Vendas e prestação de serviços por país de destino
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6. Gastos e perdas
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica gastos e perdas decompõe-se como segue:

Valores em euros
Inventários consumidos e vendidos
Variação de produção
Materiais e serviços consumidos
Gastos com o pessoal
Remunerações
Remunerações dos Orgãos Sociais
Outras remunerações
Encargos Sociais
Pensões com benefícios deﬁnidos (nota 26)
Outros gastos com pessoal

Outros gastos e perdas
Trabalhos para a própria Empresa
Quotizações
Pesquisa e desenvolvimento
Perdas em existências
Provisões
Impostos indirectos
Ajustamentos de existências e dividas a receber
Outros custos e perdas operacionais
Total dos gastos e perdas

31/12/05
(351 121 723)

31/12/04
(394 082 881)

(3 384 371)

(15 866 043)

(299 988 583)

(280 671 315)

(3 183 237)

(3 421 689)

(71 349 054)

(67 897 278)

(74 532 291)

(71 318 967)

1 100 451

(6 155 298)

(42 523 151)

(26 104 531)

(41 422 700)

(32 259 829)

(115 954 991)

(103 578 796)

973 810

3 044 760

(797 852)

(767 849)

(2 031 579)

(3 034 453)

(1 770 743)

(4 721 084)

(1 498 515)

(172 342)

(3 326 521)

(3 207 622)

(3 405 292)

(525 735)

(2 937 145)

(2 342 807)

(14 793 837)

(11 727 132)

(785 243 505)

(805 926 167)

A rubrica de outros gastos com pessoal inclui um montante de 16 332 619 euros correspondente a indemnizações pagas por
rescisões contratuais por mútuo acordo, ocorridas no decurso do exercício de 2005 (2004: 3 598 167 euros).

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica remunerações dos membros dos órgãos sociais decompõe-se como segue:

Valores em euros
Conselho de Administração
Portucel, S.A.
Membros do CA da Portucel noutras empresas
Orgãos sociais de outras empresas do Grupo
Fiscal Único
Conselho de Impacte Ambiental
Assembleia Geral

31/12/05

31/12/04

237 375

236 775

2 414 510

2 577 697

347 566

396 030

179 286

190 165

-

13 917

4 500

7 106

3 183 237

3 421 689

As remunerações dos orgãos sociais incluem, no exercício de 2005, um montante de 369 198 euros correspondente a remunerações pagas directamente pelo accionista Semapa a dois administradores do Grupo (2004: 219 189 euros debitados pela
Portucel SGPS).

8. Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica depreciações, amortizações e perdas por imparidade decompõe-se como
segue:

Valores em euros
Depreciações de activos ﬁxos tangíveis
Terrenos
Edifícios e outras construções
Equipamentos
Outros activos tangíveis
Amortizações de outros activos intangíveis
Propriedade industrial e outros direitos

31/12/05

31/12/04

(33 659)

(33 846)

(18 386 588)

(18 207 469)

(102 908 848)

(102 350 501)

(7 808 621)

(6 610 768)

(129 137 716)

(127 202 585)

(109 508)

(810 738)

(109 508)

(810 738)

(129 247 224)

(128 013 322)
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9. Resultados apropriados de associadas e empreendimentos conjuntos
Valores em euros

31/12/05

Portucel International Trading, SA
Outros

31/12/04

(124 182)

-

-

-

(124 182)

-

A Portucel International Trading, S.A. encontra-se registada na rubrica investimentos em associadas, valorizada pelo método
da equivalência patrimonial. A opção pela contabilização por este método resulta do facto de a sociedade se encontrar em
processo de liquidação.

10. Demonstração dos resultados ﬁnanceiros
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os resultados ﬁnanceiros decompõem-se como segue:

Valores em Euros
Juros suportados com outros empréstimos obtidos
Outros juros obtidos
Rendimentos de títulos de participação
Diferenças de câmbio
Comissões e perdas com instrumentos ﬁnanceiros
Outros custos e perdas ﬁnanceiros
Outros proveitos e ganhos ﬁnanceiros

31/12/05

31/12/04

(25 854 786)

(34 089 954)

1 461 568

10 706 700

154 800

1 355 738

(13 777 927)

1 001 966

(7 831 991)

(3 813 329)

(701 860)

(1 499 258)

621 859

3 485 802

(45 928 337)

(22 852 335)

11. Imposto sobre o rendimento
11.1 Encargo de imposto
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003, a Portucel encontra-se sujeita ao regime especial de tributação de grupos de
sociedades (RETGS), constituído pelas empresas com uma participação igual ou superior a 90% e que cumprem as condições
previstas no artigo 63o e seguintes do Código do IRC.
As empresas que fazem parte do perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e registam o imposto sobre
o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime,
estes são registados como um proveito da Portucel.
De acordo com a legislação em vigor, os ganhos e perdas em empresas do Grupo e associadas, resultantes da aplicação do
método da equivalência patrimonial, são deduzidos ou acrescidas, respectivamente, ao resultado do período, para apuramento
da matéria colectável.
Os dividendos são considerados no apuramento da matéria colectável do ano em que são recebidos, se as participações detidas forem
inferiores a 10% ou os activos detidos por período inferior a um ano excepto se o custo de aquisição for superior a 20 000 000 euros.

O Conselho de Administração entende que eventuais correcções àquelas declarações em resultado de revisões/inspecções por
parte das autoridades ﬁscais não terão efeito signiﬁcativo nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas em 31 de Dezembro
de 2005.
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica de impostos apresenta o seguinte detalhe:

Valores em euros

2005

Imposto corrente
Prejuízos ﬁscais do exercício a utilizar no âmbito do RETGS
Reforço de provisões para imposto corrente
Imposto diferido

2004

190 131

9 628 208

(955 150)

-

2 665 482

3 392 719

20 604 045

6 673 087

22 504 508

19 694 014

A reconciliação da taxa efectiva de imposto nos exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 é evidenciada como se
segue:

Valores em euros

2005

Resultado antes de impostos
Imposto esperado
Diferenças (a)
Prejuízos ﬁscais recuperáveis
de exercícios anteriores
Provisão para imposto corrente
Ajustamentos à colecta

2004
86 024 907

70 982 163

27,50%

23 656 849

27,50%

19 520 095

(2,74%)

(2 357 869)

1,71%

1 211 988

0,00%

-

(2,13%)

(1 510 880)

3,10%

2 665 482

4,78%

3 392 719

(1,70%)

(1 459 954)

(4,11%)

(2 919 908)

26,16%

22 504 508

27,75%

19 694 014

(a) Este valor respeita essencialmente a:
2005
Amortização de goodwill (nota 15)
Mais / (menos) valias ﬁscais
(Mais) / menos valias contabilísticas
Provisões tributadas
Benefícios ﬁscais
Redução de provisões tributadas
Dotações para fundo de pensões
Outros
Impacto ﬁscal (27,50%)

2004
-

19 843 403

(547 371)

12 652 124

5 075 539

(24 179 013)

13 744 950

3 410 346

(67 786)

-

(16 122 500)

(3 040 427)

(9 070 172)

(7 268 000)

(1 586 729)

2 988 797

(8 574 069)

4 407 230

(2 357 869)

1 211 988
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As declarações anuais de rendimentos estão sujeitas a revisão e eventual ajustamento por parte das autoridades ﬁscais durante um período de 4 anos. Contudo, no caso de serem apresentados prejuízos ﬁscais estes podem ser sujeitos a revisão e
liquidação pelas autoridades ﬁscais por um período de 6 anos.
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11.2 Provisões para impostos
No decurso do primeiro semestre de 2003 foi desenvolvida uma acção de ﬁscalização pelas autoridades ﬁscais que incluiu a
revisão dos aspectos relacionados com a utilização do incentivo referido na nota 36.
Na sequência da acção de ﬁscalização a Administração Fiscal apresentou liquidações adicionais de IRC relativas aos exercícios de 1998 a 2001, as quais foram impugnadas judicialmente pela Soporcel ainda em 2003, no montante aproximado de
11 493 349 euros, incluindo juros de mora e compensatórios, relacionadas essencialmente com as deduções efectuadas no IRC
pela utilização deste incentivo ﬁscal.
O Conselho de Administração da Soporcel considerou ser recomendável uma atitude de prudência em relação a este processo,
pelo que em 31 de Dezembro de 2005 encontra-se constituída uma provisão no valor de 18 556 390 euros (31 de Dezembro
de 2004: 16 033 804 euros) para fazer face ao eventual pagamento de montantes relativos (i) às liquidações adicionais acima
referidas no valor de 11 493 349 euros, (ii) à estimativa da contingência ﬁscal relativa aos exercícios de 2002 a 2005, no valor
de 4 939 526 euros, e (iii) ao acréscimo dos juros de mora relativos às liquidações acima referidas, no montante de 2 123 515
euros (ver nota 22).
Em consequência da impugnação judicial, a Soporcel prestou duas garantias bancárias à Direcção Geral de Contribuições e
Impostos no montante de 15 677 315 euros (ver nota 35).

12. Resultados por acção
Valores em euros
Resultado atribuível aos accionistas
Número médio ponderado de acções
Resultado básico por acção

31/12/05

31/12/04

63 526 136

51 283 476

767 500 000

767 500 000

0,083

0,067

Não existem instrumentos ﬁnanceiros convertíveis sobre as acções do Grupo, pelo que não existe diluição dos resultados.

13. Interesses minoritários
Valores em euros
Saldo inicial
Outras variações
Resultado do período
Saldo ﬁnal

31/12/05
204 875

31/12/04
200 202

(28 341)

-

(5 737)

4 673

170 796

204 875

Os interesses minoritários são relativos ao RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel.

Valores em euros

31/12/05

Distribuição de dividendos
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados

28 472 004
1 666 847
3 198 092
17 946 533
51 283 476

A deliberação da aplicação dos resultados referentes ao exercício de 2004, tomada na Assembleia Geral da Portucel no dia 19 de Abril de
2005, teve por base o resultado líquido do exercício de acordo com o normativo POC. O diferencial de resultado entre os dois normativos,
no montante de 17 946 533 euros, foi transferido para a rubrica resultados transitados.

15. Goodwill
No decurso do exercício de 2005 e no exercício de 2004, o movimento ocorrido na rubrica goodwill, foi o seguinte:

Valores em euros

31/12/05

Valores brutos de aquisição
Valor de aquisição no início do período
Aquisições
Alienações
Regularizações
Saldo ﬁnal
Amortizações acumuladas e perdas por imparidade
Saldo inicial
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Variações cambiais
Saldo ﬁnal

Soporcel, S.A.

428 132 254

428 132 254

-

-

-

-

-

-

428 132 254

428 132 254

(51 375 870)

(51 375 870)

-

-

-

-

-

-

(51 375 870)

(51 375 870)

376 756 384

376 756 384

376 756 384

376 756 384

-

-

Ano Aq.

31/12/05

31/12/04

2001

376 756 384

376 756 384

Valor contabilístico no início do período
Valor contabilístico no ﬁnal do período

Entidade

31/12/04
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14. Aplicação do resultado do exercício anterior
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Na sequência da aquisição de 100% do capital social da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., pelo valor de
1 154 842 000 euros, foi apurado um goodwill que corresponde ao diferencial veriﬁcado entre o custo de aquisição da participação e os correspondentes capitais próprios, à data de referência da primeira consolidação reportada a 1 de Janeiro de 2001,
ajustados pelo efeito da atribuição do justo valor aos activos imobilizados da Soporcel.
O goodwill foi amortizado até 31 de Dezembro de 2003 (data de transição).
O Grupo procedeu, com referência a 31 de Dezembro de 2005, ao cálculo da quantia recuperável dos activos da subsidiária
Soporcel (aos quais se encontra afecto o goodwill registado nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas), através da determinação do valor de uso, de acordo com o método dos Discounted Cash Flows. Os cálculos foram baseados nas performances
passadas e nas expectativas de desenvolvimento do negócio com a actual estrutura produtiva, tendo sido utilizado o orçamento
para 2006 e uma estimativa dos cash ﬂows para o período de 2007 a 2020 com base num volume de vendas constante. Em
resultado dos cálculos efectuados, não foi identiﬁcada qualquer perda por imparidade do goodwill.
Os principais pressupostos utilizados neste cálculo foram os seguintes:
Período em análise
Taxa de inﬂação
Taxa de desconto
Crescimento da produção

2006-2020
2%
7%
0%
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16. Outros activos intangíveis
No decurso dos exercícios de 2005 e 2004, o movimento ocorrido na rubrica Outros activos intangíveis, foi o seguinte:

Despesas de

Valores em euros

Custo de aquisição
Saldo em 1 de Janeiro de 2004
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2004
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Amort. acumuladas e perdas por imparidade
Saldo em 1 de Janeiro de 2004
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2004
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Valor líquido em 1 de Janeiro de 2004
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2004
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2005

Propriedade

investigação e de

industrial e

Imobilizações

desenvolvimento

outros direitos

em curso

Total

5 386 646

2 109 974

5 270 142

-

-

-

12 766 762
-

41 690

47 234

3 727 879

3 816 803

-

-

-

-

-

279 346

(8 876 000)

(8 596 654)

-

-

-

-

5 428 336

2 436 554

122 021

7 986 911

-

-

-

-

-

11 644

286 269

297 913

-

-

-

-

(1 137 177)

(95 608)

(408 290)

(1 641 075)

-

-

-

-

4 291 159

2 352 590

-

6 643 749

(2 820 356)

(2 097 634)

-

(4 917 990)

-

-

-

-

(765 441)

(45 297)

-

(810 738)

-

-

-

-

(1 402 281)

(71 066)

-

(1 473 347)

-

-

-

-

(4 988 078)

(2 213 997)

-

(7 202 075)

-

-

-

-

-

(109 508)

-

(109 508)

-

-

-

-

696 919

-

-

696 919

-

-

-

-

(4 291 159)

(2 323 505)

-

(6 614 664)

2 566 290

12 340

5 270 142

7 848 772

440 258

222 557

122 021

784 836

-

29 085

-

29 085
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17. Activos ﬁxos tangíveis
No decurso dos exercícios de 2005 e 2004, o movimento ocorrido no valor dos activos ﬁxos tangíveis, bem como nas respectivas
amortizações e perdas por imparidade, foi o seguinte:

Valores em euros

Custo de aquisição
Saldo em 1 de Janeiro de 2004
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências
e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2004
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências
e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Amort. acumuladas e perdas
por imparidade
Saldo em 1 de Janeiro de 2004
Variação de perímetro
Amortizações e perdas
por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências
e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2004
Variação de perímetro
Amortizações e perdas
por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências
e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Valor líquido em 1 de Janeiro
de 2004
Valor líquido em 31 de Dezembro
de 2004
Valor líquido em 31 de Dezembro
de 2005

Edíﬁcios
e outras
construções

Terrenos

Equipamentos
e outros
tangíveis

Imobilizado
em curso

2 246 583 224 124 463 903

Adiantamentos

41 947 773

Total

99 468 581

364 771 562

-

-

-

-

-

2 877 235 043
-

-

2 775 000

10 654 419

58 190 000

12 952 992

84 572 411

(90 436)

-

(10 735 305)

-

-

(10 825 741)

1 274 206

11 003 666

135 098 267

(93 810 055)

(54 900 765)

(1 334 681)

-

-

-

-

-

-

100 652 351

378 550 228

2 381 600 605

88 843 848

-

2 949 647 032

-

-

-

-

-

-

-

498 762

9 975 578

32 853 116

-

43 327 456

(64 006)

-

(4 625 400)

-

-

(4 689 406)

568 975

6 921 333

47 086 691

(46 003 083)

-

8 573 916

-

-

-

-

-

-

101 157 320

385 970 323

2 434 037 474

75 693 881

-

2 996 858 998

(160 427) (171 500 577)

(1 450 002 398)

-

-

(1 621 663 402)

-

-

-

-

-

-

(33 846)

(18 207 469)

(108 961 269)

-

-

(127 202 584)

-

-

-

-

-

-

187

(553 955)

14 880 707

-

-

14 326 939

-

-

-

-

-

-

(194 086) (190 262 001)

(1 544 082 960)

-

-

(1 734 539 047)

-

-

-

-

-

-

(33 659)

(18 386 588)

(110 717 469)

-

-

(129 137 716)

-

-

3 741 291

-

-

3 741 291

-

(404 497)

(9 608 994)

-

-

(10 013 491)

-

-

-

-

-

(1 660 668 132)

-

-

(1 869 948 963)

(227 745) (209 053 086)

99 308 154

193 270 985

796 580 826

124 463 903

41 947 773

1 255 571 641

100 458 265

188 288 227

837 517 645

88 843 848

-

1 215 107 985

100 929 575

176 917 237

773 369 342

75 693 881

-

1 126 910 035

18. Activos biológicos
No decurso do exercício de 2005 e de 2004, o movimento ocorrido nos activos biológicos decompõe-se como segue:

Valores em euros

31/12/05

Valores brutos
Valor bruto a 1 de Janeiro
Compras no período
Variações de justo valor (nota 5)

31/12/04

134 025 278

125 399 983

-

5 066 542

2 213 597

3 558 753

136 238 875

134 025 278

Durante o exercício de 2005, o valor dos cortes de madeira efectuados ascendem a 12 460 461 euros.
O saldo da rubrica activos biológicos inclui, em 31 de Dezembro de 2005, um montante de 12 703 490 euros correspondente a
activos que se esperam vir a realizar num prazo de 12 meses.

19. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os investimentos em associadas, tinham a seguinte composição:

Participadas/Associadas
Equipar
Lusitaniagas
IBET
Soset
Portucel International Trading, S.A.
Soporgen
TASC
Outros

% detida

31/12/05

31/12/04

-

32 423

-

5 267

5 267

-

39 963

39 964

32 423

-

24 939

24 939

100%

239 669

363 848

8%

4 000

4 000

-

11 223

11 223

-

42

333 930

357 526

815 594
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Do investimento em activos ﬁxos tangíveis realizado pelo Grupo no exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005 destacam-se o
projecto relacionado com a nova caldeira de recuperação na fábrica de pasta de Cacia.
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O movimento ocorrido nesta rubrica no decurso do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, foi o seguinte:

Valores em euros
Valor de aquisição no início do período
Aquisições
Alienações
Resultado antes de imposto apropriado
Transferências das subsidiárias

31/12/05

31/12/04

815 594

37 081 109

-

-

-

(46 457 280)

(124 179)

11 529 964

(333 889)

(1 338 199)

357 526

815 594

Em 31 de Dezembro de 2003 esta rubrica incluía um montante de 34 945 601 euros (dos quais 12 744 000 euros relativos ao
acréscimo de justo valor nessa data), da participação de 8% no capital da ENCE – Empresa Nacional de Celulose, S.A., empresa
espanhola produtora de pasta celulósica.
Esta participação ﬁnanceira foi alienada em Dezembro de 2004 tendo gerado uma mais valia no montante de 23 379 511 euros.

20. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os inventários tinham a seguinte composição:

Valores em euros
Matérias primas
Produtos e trabalhos em curso
Sub-produtos e desperdícios
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos

31/12/05

31/12/04

89 257 482

95 920 490

13 679 225

6 446 521

311 581

705 564

26 954 373

40 505 609

222 411

94 546

687 453

445 849

131 112 525

144 118 579

21. Valores a receber correntes
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica de valores a receber correntes decompõe-se como segue:

Valores em euros
Clientes
Clientes - empresas associadas (nota 31)
Descontos e abatimentos em vendas
Instrumentos ﬁnanceiros derivados (nota 30)
Acréscimo de proveitos
Outras contas a receber
Custos diferidos

31/12/05

31/12/04

211 659 338
1 473 622
(1 025 577)
5 172 157
2 425 895
3 051 346
3 741 220

213 035 057
(2 225 776)
2 010 198
1 367 937
2 530 546
3 177 296

226 498 001

219 895 258

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 as perdas por imparidade acumuladas relativas a clientes ascendem a 4 979 778 euros e
3 613 715 euros, respectivamente.
Foram ainda reconhecidas perdas por imparidade, no decurso do exercício de 2005, em outros devedores no montante de
410 723 euros (Exercício de 2004: 0 euros).
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 as perdas por imparidade acumuladas relativas a outros devedores ascendem a euros
420.919 e euros 33.422, respectivamente.
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, as rubricas de accionistas e associadas e a rubrica outros detalham-se conforme
segue:

Valores em euros
Accionistas e Associadas
Accionistas
Associadas - contas a receber (nota 31)
Outros
Adiantamentos ao pessoal
Embalagens a devolver a fornecedores
Outros devedores

31/12/05

31/12/04

-

168

812 131

860 224

812 131

860 392

163 165

396 552

-

31 968

2 076 050

1 241 634

2 239 215

1 670 154

3 051 346

2 530 546

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, as rubricas de acréscimo de proveitos e custos diferidos detalham-se conforme segue:

Valores em euros
Acrescimos de proveitos
Juros a receber
Descontos em compras
Subsidios a receber
Indemnizações a receber
Outros
Custos diferidos
Juros de empréstimos bancários
Grandes reparações
Custos imputáveis a inventários
Outros

31/12/05

31/12/04

28 485

6 040

26 735

43 304

973 421

-

858 406

858 406

538 848

460 187

2 425 895

1 367 937

152 444

2 988 165

566 746

-

2 582 615

70 673

439 414

118 458

3 741 220

3 177 296

6 167 115

4 545 233
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No exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005, o Grupo reconheceu perdas por imparidade no montante 1 383 332 euros
(exercício de 2004: 525 735 euros) relativa aos valores a receber correntes de clientes, as quais foram registadas na rubrica de
outros custos e perdas.
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22. Estado
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, não existiam dívidas em situações de mora com o Estado e outros entes públicos. Os
saldos com estas entidades detalham-se como segue:
Activos correntes
Valores em euros

31/12/05

Estado e outros entes públicos
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC
Imposto sobre o valor acrescentado - a recuperar
Imposto sobre o valor acrescentado - reemb. pedidos
Outros

6 138 119

31/12/04

23 805 839

5 801 927

5 762 112

24 192 073

28 924 384

-

-

36 132 119

58 492 335

Passivos correntes
Valores em euros

31/12/05

Estado e outros entes públicos
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - IRS
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a segurança social
Outros

21 278 378

31/12/04

16 033 804

904 997

906 230

3 513 140

1 078 039

1 981 671

2 075 859

58 360

186 416

27 736 546

20 280 348

O montante a pagar, na rubrica imposto sobre o rendimento - IRC inclui a provisão para fazer face a eventuais pagamentos
associados ao processo ﬁscal descrito na nota 11, no montante de 18 556 390 euros.

23. Capital social e acções próprias
Em 31 de Dezembro de 2005, o capital social da Portucel encontrava-se totalmente subscrito e realizado, sendo representado por
767 500 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada das quais 60 500 correspondem a acções próprias (valor nominal).
Durante o exercício de 2005 e 2004 não se veriﬁcou qualquer movimento nestas rubricas.
Em 31 de Dezembro de 2005 as pessoas colectivas que detinham posições relevantes no capital da sociedade detalham-se conforme segue:

Entidade
Semapa Investments, BV
Seinpart - Participações, SGPS, S.A.
Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A.
Outros accionistas

No de acções

% do capital

284 712 433
230 250 000
197 432 769
55 104 798

37,10%
30,00%
25,72%
7,18%

767 500 000

100,00%

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica de reserva de justo valor e outras reservas decompõe-se como segue:

Valores em euros
Reserva de justo valor
Reservas estatutárias
Reserva legal
Reserva de fusão

31/12/05

31/12/04

(1 506 495)

209 712

47 310 710

44 112 619

23 294 613

21 627 765

(3 003 047)

(3 003 047)

66 095 781

62 947 049

Reserva de justo valor
O montante de 1 506 495 euros, líquido de impostos diferidos apresentado na rubrica reserva de justo valor, corresponde ao
justo valor dos instrumentos ﬁnanceiros de cobertura que em 31 de Dezembro de 2005 estavam valorizados em 2 077 924
euros, contabilizados em conformidade com o descrito na nota 1.12.
Reservas estatutárias
De acordo com os Estatutos da Empresa, pelo menos 10% do resultado líquido anual deverá ser aplicado na constituição ou
reforço de uma reserva especial destinada à estabilização de dividendos.
Reserva legal
A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao reforço da reserva
legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação da
Portucel, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
Reserva de fusão
Esta rubrica inclui a diferença negativa, no montante de 3 003 047 euros, apurada em 1 de Janeiro de 2000 entre o valor de
aquisição da Papéis Inapa, S.A. e o valor dos seus capitais próprios ajustados, a qual, na sequência da operação de fusão veio
a ser classiﬁcada como reserva de fusão.
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24. Reserva de justo valor e outras reservas

grupo Portucel Soporcel

108

25. Impostos diferidos
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, o movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos, foi o seguinte:

A 1 de
Janeiro
de 2005

Demonstração
de resultados

Valores em euros
Diferenças temporárias que
originam activos por impostos diferidos
Prejuízos ﬁscais reportáveis
Provisões tributadas
Ajustamento de activos imobilizados
Insuﬁciência do fundo de pensões
Instrumentos ﬁnanceiros
Mais-valias diferidas contabilísticas
intra-grupo
Valorização das ﬂorestas em crescimento

Diferenças temporárias que originam
passivos por impostos diferidos
Reavaliação de activos imobilizados
Benefícios de reforma
Instrumentos ﬁnanceiros
Justo valor dos activos ﬁxos - Soporcel (IPK)
Menos-valias diferidas contabilísticas
intra-grupo

Valores reﬂectidos no balanço
Activos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

Aumentos

A 31 de
Dezembro
de 2005

Capital
próprio

Reduções

1 924 144

-

(1 800 286)

-

123 858

16 393 212

12 733 209

(8 419 295)

(4 442 657)

16 264 469

15 512 496

524 652

(636 467)

-

15 400 681

37 867 614

2 855 065

(17 339 628)

14 206 022

37 589 072

-

1 164 262

-

913 662

2 077 924

-

4 200 155

-

-

4 200 155

183 739 291

21 247 207

(52 526 887)

-

152 459 611

255 436 757

42 724 550

(80 722 563)

10 677 026

228 115 770

(38 131 551)

4 250 370

(174 206)

-

(34 055 387)

(873 803)

(260 487)

2 587

113 674

(1 018 029)

(1 669 238)

-

-

1 669 238

-

(244 195 901)

-

(3 691 681)

-

(247 887 582)

-

-

(37 052 365)

-

(37 052 365)

(284 870 494)

3 989 883

(40 915 665)

1 782 912

(320 013 364)

70 245 108

11 749 251

(22 198 705)

2 936 182

62 731 837

(78 339 386)

1 097 218

(11 251 808)

490 301

(88 003 675)

Valores em euros
Diferenças temporárias que
originam activos por impostos diferidos
Prejuízos ﬁscais reportáveis
Provisões tributadas
Ajustamento de activos imobilizados
Insuﬁciência do fundo de pensões
Valorização das ﬂorestas em crescimento

Diferenças temporárias que
originam passivos por impostos diferidos
Reavaliação de activos imobilizados
Benefícios de reforma com fundo autónomo
Instrumentos ﬁnanceiros
Justo valor dos activos ﬁxos - Soporcel (IPK)

Capital
próprio

Aumentos

Reduções

13 742 297
18 286 750
10 285 322
39 730 162
177 917 974
259 962 505

95 030
4 897 203
5 227 174
(1 862 547)
9 918 845
18 275 705

(11 913 183)
(6 790 741)
(4 097 528)
(22 801 452)

-

1 924 144
16 393 212
15 512 496
37 867 614
183 739 291
255 436 757

(44 407 549)
(875 718)
(233 179 009)
(278 462 276)

(403 093)
(582 005)
(11 016 892)
(12 001 990)

6 679 091
583 920
7 263 011

(1 669 238)
(1 669 238)

(38 131 551)
(873 803)
(1 669 238)
(244 195 901)
(284 870 494)

71 489 689

5 025 819

(6 270 399)

-

70 245 108

(76 577 126)

(3 300 547)

1 997 328

(459 040)

(78 339 386)

Valores reﬂectidos no balanço
Activos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

Demonstração
de resultados

A 31 de
Dezembro
de 2004

São reconhecidos impostos diferidos activos sobre prejuízos ﬁscais na medida em que seja provável a realização do respectivo
benefício ﬁscal, através da existência de lucros tributáveis futuros. O Grupo reconheceu impostos diferidos activos no valor de
34 061 euros referentes a prejuízos ﬁscais de 123 858 euros que podem ser deduzidos aos lucros tributáveis futuros, que se
detalham como segue:

Valores em euros
Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra (2004)
Setipel – Serviços Técnicos para a Indústria Papeleira, S.A. (2003)

Prejuízos ﬁscais

Ano limite de utilização

28 828

2010

95 030

2009

123 858

26. Obrigações com pensões de reforma
Complemento de pensões de reforma e sobrevivência
Presentemente, coexistem diversos planos de complemento de pensões de reforma e de sobrevivência no conjunto das empresas consolidadas.
(i) Nos termos do Regulamento dos Benefícios Sociais em vigor, os empregados do quadro permanente da Portucel e das suas
subsidiárias (com exclusão da Soporcel e das suas subsidiárias), com mais de cinco anos de serviço têm direito, após a passagem à reforma ou em situação de invalidez, a um complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez (Plano Por-
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A 1 de
Janeiro
de 2004
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Esse complemento está deﬁnido de acordo com uma fórmula que tem em consideração a remuneração mensal ilíquida
actualizada para a categoria proﬁssional do empregado à data da reforma e o número de anos de serviço, no máximo de
30, sendo ainda garantidas pensões de sobrevivência ao cônjuge e a descendentes directos.
Para cobrir esta responsabilidade, foi constituído um fundo de pensões autónomo denominado Fundo de Pensões Portucel,
gerido por entidade externa.
(ii) Os colaboradores da Soporcel e das suas subsidiárias com mais de dez anos de serviço têm direito, após a passagem
à reforma ou em situação de invalidez, a um complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez, e ainda, são
garantidas pensões de sobrevivência (Plano Soporcel).
Para cobrir esta responsabilidade, foram constituídos fundos de pensões autónomos, geridos por entidade externa, estando os
activos dos fundos repartidos por cada uma das empresas.
Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com referência a 31 de Dezembro de 2005 e 2004, para efeitos
de apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas, tiveram por base os seguintes pressupostos:

31/12/05
Tabelas de invalidez
Tabelas de mortalidade
Taxa de crescimento salarial
Taxa de juro técnica
Taxa de crescimento das pensões

31/12/04

EKV 80

EKV 80

TV 88/90

TV 88/90

2,50%

3,30%

4,50%

5,32%

2,25%

2,25%

No último trimestre do exercício de 2005, o Grupo procedeu à alteração de alguns dos pressupostos utilizados no cálculo das
responsabilidades assumidas com complementos de pensões de reforma, nomeadamente à alteração da taxa de desconto e
da taxa de crescimento salarial, por considerar serem estes os pressupostos que melhor se adequam à realidade ﬁnanceira
e económica actual do Grupo.
Adicionalmente, conforme referido na nota 1.30.1, o Grupo adoptou antecipadamente a alteração introduzida à IAS 19, em
Dezembro de 2005, no que concerne à opção pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas actuariais directamente em capitais
próprios.
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 a cobertura das responsabilidades das empresas pelos activos dos fundos detalha-se
como segue:

Valores reﬂectidos no balanço
Valores em euros
Responsabilidade por serviços passados
. Activos
. Pré-reformados
. Aposentados
Valor de mercado do fundo

31/12/05

110 081 282

31/12/04

98 660 156

-

-

30 451 248

24 465 972

(104 068 511)

(86 601 539)

36 464 019

36 524 589

Valores em euros

31/12/05

Serviços correntes
Custo dos juros
Retorno dos activos dos planos
Transferências e ajustamentos
Ganhos por cortes nos planos

5 247 569

Outros custos com pensões

31/12/04
4 672 565

6 357 189

6 298 873

(4 845 484)

(4 557 494)

-

(558 666)

(8 095 579)

-

(1 336 305)

5 855 278

235 854

300 020

(1 100 451)

6 155 298

Evolução das responsabilidades reﬂectidas em balanço
Valores em euros
Responsabilidade no início do período
Alteração de pressupostos
Custo/(proveito) reconhecidos na DR
Pensões pagas
Ganhos e perdas actuariais
Outras variações

31/12/05
123 126 128

31/12/04
113 954 129

11 750 894

-

3 509 179

10 955 245

(1 872 662)

(1 783 246)

1 986 879

-

2 032 112

-

140 532 530

123 126 128

Evolução do património do fundo
Valores em euros
Valor no início do período
Dotação efectuada no período
Rendimento esperado no período
Ganhos e perdas actuariais (rendimento esperado vs rendimento real)
Pensões pagas
Outras variações

31/12/05

31/12/04

86 601 539
9 070 172
4 845 838
4 055 811
(1 872 662)
1 367 813

76 018 401
7 268 000
5 098 079
(1 783 246)
305

104 068 511

86 601 539

Composição da carteira de activos
Valores em euros
Acções
Obrigações
Outras aplicações - curto prazo

31/12/05

31/12/04

29 752 882

25 484 608

66 960 371

54 814 703

7 355 258
104 068 511

6 302 228
86 601 539
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Valores reﬂectidos na demonstração dos resultados
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27. Provisões
No exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, realizaram-se os seguintes movimentos nas rubricas de provisões:

Valores em euros
Saldo inicial em 1 de Janeiro de 2004
Aumentos
Utilizações
Reposições
Saldo inicial em 1 de Janeiro de 2005
Aumentos
Utilizações
Reposições
Saldo ﬁnal em 31 de Dezembro de 2005

Processos judiciais

Outras

Total

814 372

139 960

954 332

150 900

18 304

169 204

-

-

-

-

(5 118)

(5 118)

965 272

153 146

1 118 418

1 498 515

-

1 498 515

(625 755)

-

(625 755)

(37 168)

-

(37 168)

1 800 864

153 146

1 954 010

28. Passivos remunerados
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os passivos remunerados não correntes detalham-se como segue:

Valores em euros
Não correntes
Empréstimos por obrigações
Empréstimos bancários

31/12/05

700 000 000

-

54 050 298

826 951 100

754 050 298

826 951 100

439 148

932 027

Locação ﬁnanceira
Encargos com emissão de obrigações
Encargos com emissão de empréstimos

31/12/05

(6 940 689)

-

(128 929)

(2 376 599)

(7 069 618)

(2 376 599)

747 419 828

825 506 528

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a dívida remunerada corrente detalha-se como segue:

Valores em euros
Correntes
Empréstimos bancários de curto prazo
Locação ﬁnanceira
Encargos com emissão empréstimos

31/12/05

31/12/04

77 767 413

120 464 486

474 441

1 493 513

(2 255)

-

78 239 599

121 957 999

Valores em euros
Divida a terceiros sujeita a juros
Não corrente
Corrente

Caixa e seus equivalentes
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outras aplicações de tesouraria

Dívida líquida remunerada

31/12/05

31/12/04

747 419 828

825 506 528

78 239 599

121 957 999

825 659 427

947 464 527

40 346

42 322

5 980 915

6 504 208

83 500 000

70 000 000

89 521 261

76 546 530

736 138 166

870 917 997

O total da dívida remunerada do Grupo, em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, tem a seguinte composição:

Valores em euros
Papel comercial
EFTA
PEDIP
BTA
BEI
Empréstimo obrigacionista
Descobertos
Locação ﬁnanceira
Outros bancos

Valores em euros
Papel comercial
EFTA
PEDIP
BEI
BEI (CHF)
Multidivisas (USD)
Multidivisas (CHF)
Descobertos
Locação ﬁnanceira
Outros bancos

31/12/05
Médio/longo prazo

Curto prazo

-

63 997 745

-

286 808

121 726

81 150

-

-

28 928 571

10 742 857

693 059 311

-

-

2 656 598

439 148

474 441

24 871 071

-

747 419 828

78 239 599

31/12/04
Médio/longo prazo

Curto prazo

364 530 461

40 000 000

286 809

284 315

202 876

81 150

39 629 428

16 516 368

-

1 060 958

9 752 723

21 937 679

-

813 552

-

2 270 464

932 027

1 493 513

410 172 204

37 500 000

825 506 528

121 957 999
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Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a dívida líquida do Grupo detalha-se como segue:
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Papel Comercial
Em 31 de Dezembro de 2005, a dívida relativa a papel comercial corresponde à emissão de vários Programas de Papel Comercial por oferta privada e com garantia de subscrição, efectuados pela Portucel. O prazo dos Programas de Papel Comercial é
de um ano, vencendo-se antes de 31 de Dezembro de 2006, podendo, contudo, ser renovado por períodos iguais. Estes empréstimos vencem juros à taxa EURIBOR acrescida de um spread de 0,40% e 0,25%.
Empréstimo do Fundo EFTA/BPI
Empréstimo contraído pela Portucel junto do Fundo EFTA para o Desenvolvimento Industrial de Portugal (actualmente titulado
pelo BPI após extinção do Fundo EFTA) destinado à modernização e racionalização de instalações e ao desenvolvimento de
projectos especíﬁcos no âmbito da sua actividade. Este empréstimo, com o capital inicial no montante de 998 000 euros, foi
subscrito em 12 de Julho de 2001 e vence juros semestrais e postecipados indexados à Taxa Base Anual multiplicado pelo
factor 1,1 e deduzido de 15%. Este empréstimo será reembolsado em sete prestações semestrais e sucessivas tendo vencido
a primeira em 12 de Julho de 2003.
Financiamentos do IAPMEI
Estes ﬁnanciamentos, obtidos no âmbito do PEDIP, pela Portucel, correspondem a um empréstimo com o valor inicial de
406 000 euros que será reembolsado em prestações semestrais iguais no período compreendido entre 2003 e 2008 e não
vence juros.
Empréstimo - BEI
Estes ﬁnanciamentos foram concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), à subsidiária Soporcel, e vencem juros à
taxa EURIBOR para três meses.
O saldo registado a médio e longo prazo será reembolsado em três tranches iguais (anuais), de 9 642 857 euros, nos exercícios
de 2007, 2008 e 2009.
Empréstimos obrigacionistas
No decurso do exercício de 2005, o Grupo contraíu cinco empréstimos obrigacionistas, por subscrição privada, num montante
total de 700 000 000 euros, os quais serão reembolsados numa única prestação e detalham-se conforme segue:

Valores em euros

Montante

Vencimento

Indexante

Portucel 2005 / 2010
Portucel 2005 / 2013
Portucel 2005 / 2012
Portucel 2005 / 2008
Portucel 2005 / 2010 II
Total

Spread

300 000 000

Março 2010

Euribor 6m

200 000 000

Maio 2013

Euribor 6m

0,875%

150 000 000

Outubro 2012

Euribor 6m

1,100%

25 000 000

Dezembro 2008

Euribor 6m

0,700%

25 000 000

Dezembro 2010

Euribor 6m

0,950%

1,000%

700 000 000

Empréstimo de médio e longo prazo - Outros bancos
Este empréstimo foi contraído em Janeiro de 2005, pela Portucel junto da Cajaduero pelo montante de 25 000 000 euros e por
um período de 7 anos. O reembolso será efectuado em 8 prestações semestrais, vencendo-se a primeira em Julho de 2008. O
empréstimo vence juros à taxa equivalente à EURIBOR para seis meses acrescida de um spread de 0,75%.
Empréstimos sindicados
A dívida relativa a empréstimos sindicados foi integralmente reembolsada durante o exercício de 2005.

Valores em euros

31/12/05

1 a 2 anos
2 a 3 anos
3 a 4 anos
4 a 5 anos
Mais de 5 anos

31/12/04

9 724 007

610 400 803

37 808 433

197 224 008

15 892 858

9 683 432

331 250 000

9 642 857

359 375 000

-

754 050 298

826 951 100

Em 31 de Dezembro de 2005 o Grupo utiliza os seguintes bens adquiridos em locação ﬁnanceira:

Valores em euros
Equipamentos
Equipamentos de transporte

Valor
aquisição

31/12/05
Amortização
acumulada

Valor líquido
contabilístico

298 115

198 743

99 372

1 519 150

918 622

600 528

1 817 265

1 117 365

699 900

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os planos de reembolso da dívida do Grupo referente a locações ﬁnanceiras detalham-se
como segue:

Valores em euros

31/12/05

A menos de 1 ano
1 a 2 anos
2 a 3 anos
3 a 4 anos
4 a 5 anos
Mais de 5 anos

474 441

1 493 513

303 584

485 348

Juros futuros
Valor actual das responsabilidades por locação ﬁnanceira

31/12/04

135 564

302 500

-

144 179

-

-

-

-

913 589

2 425 540

41 217

187 834

954 806

2 613 374
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Os prazos de reembolso relativamente ao saldo registado em ﬁnanciamentos de médio e longo prazo detalham-se como
segue:
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29. Valores a pagar correntes
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, a rubrica de valores a pagar correntes decompõe-se como segue:

Valores em euros
Fornecedores c/c
Fornecedores - empresas associadas (nota 31)
Fornecedores de imobilizado c/c
Instrumentos ﬁnanceiros derivados (nota 30)
Outros credores
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

31/12/05
122 547 780

31/12/04
139 065 832

2 441 401

-

6 809 303

29 889 428

2 448 464

-

5 982 090

5 013 175

25 346 770

22 527 631

6 283 273

7 767 165

171 859 081

204 263 231

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, as rubricas de acréscimos de custos e proveitos diferidos decompõe-se como segue:

Valores em euros
Acrescimo de custos
Custos com o pessoal
Juros a pagar
Outros
Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento
Outros

31/12/05

31/12/04

16 514 459

13 377 357

6 749 574

5 609 080

2 082 737

3 541 194

25 346 770

22 527 631

6 283 144

7 734 639

129

32 526

6 283 273

7 767 165

No decurso do exercício de 2005 e 2004, a rubrica de subsídios registou os seguintes movimentos:

Valores em euros
Saldo inicial
Utilização
Reforço
Saldo ﬁnal

31/12/05

31/12/04

7 734 639

10 555 333

(2 417 101)

(3 514 418)

965 606

693 724

6 283 144

7 734 639

Os montantes evidenciados na rubrica de subsídios, correspondem a subsídios ao investimento obtidos essencialmente pela
Portucel, pelas subsidiárias Soporcel e Portucel Florestal e são reconhecidos em conformidade com a política descrita na nota
1.23.

No decurso de 2005 e com o objectivo de gerir o risco de taxa de juro associado aos empréstimos obrigacionistas, a Portucel
contratou diversos swaps de taxa de juro e um cap.
Com o objectivo de gerir o risco cambial associado aos recebimentos dos saldos de clientes em 31 de Dezembro de 2005, foram
contratados forwards que se vencem ao longo do 1o semestre de 2006.
Nos ﬁnais de 2005 foram negociadas opções destinadas a gerir o risco cambial das vendas previstas para o ano de 2006.
Em 2005, por forma a reduzir o risco associado às ﬂutuações dos preços da pasta das vendas previstas até Abril de 2006, foram
contratados forwards que se vencem ao longo do período.
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, o justo valor dos instrumentos ﬁnanceiros derivados (nota 1.12), decompõe-se como
segue:

Valores em euros

Notional

Cobertura
Swaps de taxa de juro
Coberturas (vendas e preço da pasta)
Negociação
Cap
Forwards cambiais (valores a receber)

31/12/05
Positivos
Negativos

Líquido

31/12/04
Líquido

208 913

375 000 000

158 769

(342 839)

(184 070)

273 238 959

5 013 388

(1 306 282)

3 707 106

-

648 238 959

5 172 157

(1 649 121)

3 523 036

208 913

150 000 000

-

(5 703)

(5 703)

1 252 155

76 526 850

-

(793 640)

(793 640)

549 130

226 526 850

-

(799 343)

(799 343)

1 801 285

874 765 809

5 172 157

(2 448 464)

2 723 693

2 010 198

O justo valor dos instrumentos ﬁnanceiros derivados encontra-se incluído nas rubricas de valores a receber e de valores a
pagar correntes.

31. Saldos e transacções com partes relacionadas
Em 31 de Dezembro de 2005, os saldos com empresas do Grupo e associadas decompõem-se como segue:

Valores em euros
Semapa
Asip, ACE
Afocelca, ACE
Soporgen
Cutpaper
Soporcel 2000
TASC

Activo
Clientes conta corrente
Entidades relacionadas

Passivo
Fornecedores conta corrente

1 162 512
400
310 710
-

431 931
319 992
58 704
(1 239)
2 743

372 680
1 478 599
47 698
542 424
-

1 473 622

812 131

2 441 401
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30. Instrumentos ﬁnanceiros derivados
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No exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de 2005, as transacções ocorridas entre empresas do Grupo e associadas decompõemse como segue:

Valores em euros
Semapa
Asip, ACE
Afocelca, ACE
Cutpaper

Vendas e
prestações de
serviços

Fornecimentos
serviços
externos

Juros
obtidos

-

4 393 760

-

3 797 688

8 817 906

-

1 696 034

98 790

6 996

3 001 490

537 756

8 969

8 495 212

13 848 212

15 965

32. Dispêndios em matérias ambientais
Encargos de caracter ambiental
O Grupo no âmbito do desenvolvimento da sua actividade incorre em diversos encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo das suas características, estão a ser capitalizados ou reconhecidos como um custo nos resultados operacionais do período.
Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar recursos ou para evitar ou reduzir danos futuros, e que se
considera que permitem prolongar a vida ou aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eﬁciência de outros activos
detidos pelo Grupo, são capitalizados.
Os dispêndios capitalizados e reconhecidos em gastos nos exercícios de 2005 e 2004, têm a seguinte discriminação:

Montantes capitalizados no período
Valores em euros

31/12/05

31/12/04

Caldeira de recuperação
Forno de cal
Desmineralização
Caldeiras auxiliares
Substituição de electroﬁltros
Outros

26 874 031

39 334 115

-

3 001 826

-

964 495

-

679 333

-

347 649

1 487 257

4 117 924

28 361 288

48 445 342

Custos reconhecidos no período
Valores em euros
Tratamento de eﬂuentes líquidos
Reciclagem de materiais
Despesas com electroﬁltros
Rede de esgotos
Aterro de resíduos sólidos
Outros

31/12/05
5 848 607

31/12/04
7 634 683

538 797

876 837

420 726

1 044 000

99 201

147 000

303 637

327 703

218 676

442 283

7 429 644

10 472 506

No âmbito do Protocolo de Quioto, a União Europeia comprometeu-se a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Neste
contexto, foi emitida uma Directiva Comunitária que prevê a comercialização das chamadas Licenças de emissão de CO2, entretanto transposta para a legislação portuguesa e que é aplicável, a partir de 1 de Janeiro de 2005, entre outras, à indústria
de pasta e papel.
Em 2005, o Governo português efectuou a distribuição das “Licenças de emissão de CO2” às diversas empresas portuguesas
abrangidas, tendo atribuído, a título gratuito, licenças para a emissão de 563 986 toneladas de CO2 ao Grupo para o ano de 2005.
Caso as emissões reais sejam superiores às “Licenças de emissão de CO2” atribuídas, o Grupo terá que adquirir as licenças em
falta no mercado. A entrega das “Licenças de emissão de CO2”, correspondente às emissões reais realizadas num exercício,
é efectuada no início do ano seguinte, estando os valores apresentados pelas empresas relativos às emissões reais sujeitos a
certiﬁcação por uma entidade independente.
No exercício de 2005 estima-se que as emissões realizadas de CO2 sejam inferiores às licenças atribuídas ao Grupo. Assim,
não se estimam encargos signiﬁcativos para o Grupo no exercício de 2005 em consequência da entrada em vigor desta legislação.

33. Custos suportados com auditoria e revisão legal de contas
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os dispêndios com serviços de revisão legal de contas e auditorias, decompõem-se como
segue:

Valores em euros
Serviços de revisão legal de contas
Serviços de assessoria ﬁscal e outros

31/12/05
179 286

31/12/04
190 165

214 682

287 050

393 968

477 215

34. Número de pessoal
Em 31 de Dezembro de 2005, o número de colaboradores ao serviço das diversas empresas do Grupo ascende a 1 986 (2 199
em 31 de Dezembro de 2004).
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Licenças de emissão de CO2

grupo Portucel Soporcel

120

35. Compromissos
Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004, os compromissos assumidos pelo Grupo decompõem-se como segue:

Valores em euros
Em benefício de associadas
Garantias
Soporgen, S.A.
Em benefício de terceiros
Garantias
DGCI
IAPMEI
Simria
IFADAP
Outras
Outros compromissos
De compra
Outros

31/12/05

31/12/04

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

15 677 315

15 677 315

1 343 343

1 343 343

514 361

514 361

201 744

201 744

826 409

-

18 563 172

17 736 763

8 110 808

17 260 000

-

313 728

8 110 808

17 573 728

28 673 980

37 310 491

Em 3 de Maio de 2000 a subsidiária Soporcel celebrou com uma instituição ﬁnanceira um contrato de garantia conjunta e não
solidária pela qual a Soporcel garante, àquela instituição ﬁnanceira, o cumprimento pontual e integral de todas as obrigações
ﬁnanceiras e pecuniárias assumidas pela Soporgen – Sociedade Portuguesa de Geração de Electricidade e Calor, S.A., na
percentagem de 8% do que for devido, sempre que a garantia for accionada. Em 31 de Dezembro de 2004 a totalidade deste
ﬁnanciamento havia sido já utilizada no montante de 25 000 000 euros, pelo que a garantia prestada pela Soporcel ascende a
2 000 000 euros.
As garantias prestadas a terceiros no montante de 18 563 172 euros incluem o valor de 15 677 315 euros que corresponde a
duas garantias prestadas a favor da Direcção Geral dos Impostos (DGCI) pela subsidiária Soporcel, em consequência da impugnação judicial efectuada, durante o primeiro semestre de 2004, no âmbito do processo de incentivo ﬁscal em sede de IRC
considerado na aquisição da segunda máquina de papel e referido na nota 11.2.
Inclui igualmente um montante de 1 343 342 euros referente a garantias prestadas a favor do IAPMEI – Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas, decorrentes do recebimento dos incentivos ﬁnanceiros concedidos ao abrigo do Programa
Operacional de Economia – Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial.
Os compromissos de compra assumidos com fornecedores referem-se essencialmente à aquisição de bens para o imobilizado
corpóreo.

A ENCE – Empresa Nacional de Celulose, SA, sociedade na qual a Portucel deteve 8% do capital social até 2004, pagou, entre
2001 e 2004, dividendos no montante global de 3 444 862 euros, os quais foram sujeitos a retenção na fonte no montante de
516 729 euros.
O valor retido foi contestado pela Portucel, junto da Administração Tributária espanhola, com fundamento na violação do direito
de livre estabelecimento consagrado no Tratado de Roma (os mesmos dividendos pagos a uma entidade residente em Espanha
não seriam sujeitos a qualquer retenção na fonte).
Em 1998 foi assinado um contrato entre a subsidiária Soporcel e o Estado Português relativo a esse incentivo ﬁscal, o qual se
traduz na redução à colecta do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 de determinados montantes apurados e escalonados em
função do esforço ﬁnanceiro com os investimentos industriais que para o efeito foram considerados elegíveis.
O montante deduzido pela Soporcel na estimativa de imposto sobre o rendimento do exercício ﬁndo em 31 de Dezembro de
2005 foi de 1 459 954 euros (31 de Dezembro de 2004: 2 919 908 euros).
Na sequência do apuramento do valor ﬁnal do investimento, foi determinada uma diferença de 2 453 785 euros entre o valor
do incentivo ﬁscal deduzido provisoriamente até ao exercício de 2000 e aquele que seria dedutível com base no valor ﬁnal do
investimento.
Esta diferença, a partir do exercício de 2002, está a ser compensada em base sistemática, nas deduções do incentivo a efectuar
até ao exercício de 2007, ascendendo a 445 961 euros a parcela por regularizar em 31 de Dezembro de 2005. Em 31 de Dezembro de 2005, o incentivo ﬁscal ainda por utilizar ascende a 2 919 908 euros, líquido da parcela a regularizar.

37. Eventos subsequentes
Em 23 de Fevereiro de 2006, foi tornado público que o Conselho de Administração do Grupo Portucel Soporcel deliberou a
construção em Setúbal de uma nova fábrica de papel, com um investimento estimado na ordem de 490 milhões de euros,
conjuntamente com a celebração de contratos de investimento com a API, relativos ao plano em curso de desenvolvimento e
modernização tecnológica e de redução de impacto ambiental do Grupo Portucel, com investimentos totais da ordem de 900
milhões de euros e em que aquela fábrica se insere.
A execução de parte substancial destes investimentos está, todavia, dependente da veriﬁcação de alguns dos pressupostos em
que a decisão se baseou, nomeadamente a formalização dos contratos de investimento acima mencionados.
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38. Empresas incluídas na consolidação
Percentagem directa
e indirecta do capital
detido por empresas do Grupo
Denominação Social

Empresa-mãe:
. Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA
Subsidiárias:
. Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, SA
. Tecnipapel – Sociedade de Transformação
e Distribuição de Papel, Lda
. Portucel Pasta y Papel, SA
. Soporcel España, SA
. Soporcel International, BV
. Soporcel France, EURL
. Soporcel United Kingdom, Ltd
. Soporcel Italia, SRL
. Soporcel 2000 - Serviços Comerciais
de Papel, Soc. Unipessoal, Lda
. Soporcel North America Inc.
. Soporcel Deutschland, GmbH
. Soporcel Handels, GmbH
. Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento
Agro-Florestal, SA
. Aliança Florestal – Sociedade para o Desenvolvimento
Agro-Florestal, SA
. Arboser – Serviços Agro-Industriais, SA
. PortucelSoporcel Abastecimento
- Empresa de Abastecimento, Logística
e Comercialização de Madeiras, SA *
. Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e
. Comercialização de Vinhos, SA
. Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, SA
. Aﬂomec - Empresa de Exploração Florestal, SA
. Cofotrans - Empresa de Exploração Florestal, SA
. SPCG – Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, SA
. Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, SA
. Setipel – Serviços Técnicos para a Indústria Papeleira, SA
. Empremédia - Corretores de Seguros, Lda
. Socortel - Sociedade de Corte de Papel, SA
. PortucelSoporcel Papel - Sales e Marketing, ACE
. MICEP - Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE
. Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE
. Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel
. Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, SA
. Aﬂotrans - Empresa de Exploração Florestal, Lda
. EMA21 - Engenharia de Manutenção Industrial Século XXI, SA
* ex-Emporsil - Empresa Portuguesa de Silvicultura, Lda

Sede

Directa

Indirecta

Total

Setúbal

-

-

-

Figueira da Foz

100,00

-

100,00

Setúbal

100,00

-

100,00

Espanha

100,00

-

100,00

Espanha

-

100,00

100,00

Holanda

-

100,00

100,00

França

-

100,00

100,00

Reino Unido

-

100,00

100,00

Itália

-

100,00

100,00

Figueira da Foz

-

100,00

100,00

EUA

-

100,00

100,00

Alemanha

-

100,00

100,00

Áustria

-

100,00

100,00

Lisboa

-

100,00

100,00

Lisboa

-

100,00

100,00

Setúbal

100,00

-

100,00

Setúbal

-

100,00

100,00

Lisboa

-

100,00

100,00

Lisboa

-

100,00

100,00

Lisboa

-

100,00

100,00

Figueira da Foz

-

100,00

100,00

Setúbal

100,00

-

100,00

Lisboa

100,00

-

100,00

Lisboa

100,00

-

100,00

Lisboa

-

100,00

100,00

Figueira da Foz

50,00

50,00

100,00

Figueira da Foz

50,00

50,00

100,00

Setúbal

-

40,00

40,00

Figueira da Foz

-

50,00

50,00

Eixo

43,00

51,00

94,00

Figueira da Foz

50,00

50,00

100,00

Figueira da Foz

-

100,00

100,00

Setúbal

100,00

-

100,00

39. Empresas excluídas na consolidação
Proporção do capital detido
pelo Grupo nas empresas
Denominação Social
Portucel International Trading, SA
Portucel Brasil

Sede
Luxemburgo
Brasil

Directa

Indirecta

Total

80,00
99,00

-

80,00
99,00

Estas empresas não foram consolidadas pelo método da consolidação integral ou proporcional, mas esse efeito é considerado
materialmente irrelevante para a apresentação de uma imagem ﬁel e verdadeira da situação ﬁnanceira e resultados das operações do Grupo. Estas participações encontram-se registadas na rubrica Investimentos em associadas e empreendimentos
conjuntos valorizadas pelo método da equivalência patrimonial.
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As empresas acima referidas foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral excepto o MICEP – Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE e o Cutpaper – Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE, consolidados
pelo método proporcional.
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40. Impactos nas demonstrações ﬁnanceiras resultantes da transição para o normativo IFRS
Reconciliação das demonstrações ﬁnanceiras em 31 de Dezembro de 2004
Balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2004

POC
Valores em euros

ACTIVO
Activos não correntes
Goodwill
Outros activos intangíveis
Activos ﬁxos tangíveis
Activos biológicos
Investimentos em associadas e emp. conjuntos
Activos por impostos diferidos
Activos correntes
Inventários
Valores a receber correntes
Estado
Caixa e seus equivalentes

Activo total
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e reservas
Capital social
Acções próprias
Reservas de justo valor e outras reservas
Lucros retidos de exercicios anteriores
Lucros retidos do exercício
Interesses minoritários
Capital próprio
Passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
Obrigações com pensões de reforma
Provisões
Passivos remunerados
Passivos correntes
Passivos remunerados
Valores a pagar correntes
Estado

IFRS’s

31/12/04

Reclassiﬁcações

Impactos

31/12/04

376 756 384

359 631 094

-

17 125 290

12 872 280

-

(12 087 444)

784 836

1 232 336 647

(1 723 797)

(15 504 865)

1 215 107 985

118 594 851

33 727 602

(18 297 175)

134 025 278

3 813 751

-

(2 998 157)

815 594

48 503 793

11 768 894

9 972 421

70 245 108

1 775 752 416

43 772 699

(21 789 930)

1 797 735 185

173 048 107

(28 750 953)

(178 575)

144 118 579

242 245 980

(22 380 722)

30 000

219 895 258

58 896 336

(404 001)

-

58 492 335

76 263 479

-

283 052

76 546 530

550 453 902

(51 535 676)

134 477

499 052 702

2 326 206 318

(7 762 977)

(21 655 453)

2 296 787 887

767 500 000

-

-

767 500 000

(53 679)

-

-

(53 679)

80 187 513

(160 000)

381 298

80 408 811

166 087 480

160 000

(56 793 575)

109 453 905

33 336 943

-

17 946 533

51 283 476

1 047 058 257

-

(38 465 743)

1 008 592 513

-

-

204 875

204 875

1 047 058 257

-

(38 260 868)

1 008 797 388

77 641 002

(2 130 080)

2 828 464

78 339 386

6 322 000

11 768 582

18 434 007

36 524 589

19 827 678

(16 159 204)

(2 550 056)

1 118 418

826 993 100

(1 528 572)

42 000

825 506 528

930 783 780

(8 049 274)

18 754 415

941 488 921

120 464 486

1 493 513

-

121 957 999

223 778 651

(17 366 420)

(2 149 000)

204 263 231

4 121 144

16 159 204

-

20 280 348

348 364 281

286 297

(2 149 000)

346 501 578

Passivo total

1 279 148 061

(7 762 977)

16 605 415

1 287 990 499

Capital próprio e passivo total

2 326 206 318

(7 762 977)

(21 655 453)

2 296 787 887

POC
Valores em euros

Réditos
Outros rendimentos e ganhos operacionais
Custos e perdas
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Resultados operacionais
Resultados apropriados de associadas e emp.conjuntos
Ganhos em activos detidos para venda (v líquido)
Resultados ﬁnanceiros
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultados após imposto
Interesses minoritários
Resultado líquido do período

IFRS’s

31/12/04

Reclassiﬁcações

Impactos

31/12/04

980 939 251

(5 245 557)

2 637 889

39 546 784

9 895 619

-

978 331 583
49 442 403

(788 434 042)

(8 370 668)

(9 121 457)

(805 926 166)

(150 649 180)

-

22 635 858

(128 013 322)

81 402 813

(3 720 606)

16 152 290

93 834 498

-

-

-

-

-

-

-

-

(31 634 897)

7 113 325

1 669 238

(22 852 335)

49 767 916

3 392 719

17 821 528

70 982 163

(16 430 973)

(3 392 719)

129 678

(19 694 014)

33 336 943

-

17 951 206

51 288 149

-

-

(4 673)

(4 673)

33 336 943

-

17 946 533

51 283 476

Reconciliação do capital próprio e de resultados do exercício de 2004
Capital próprio
Valores em euros
Capital próprio (IFRS)
Reservas de justo valor e outras
Instrumentos ﬁnanceiros
Lucros retidos exercicio anterior
Desvalorização de activos biológicos
Imparidade de activos
Desreconhecimento de activos intangíveis
Anulação do ‘corridor’
Outros
Diferença de lucros retidos no período
Capital próprio (POC)

31/12/04
1 008 797 388
(381 298)
13 265 452
10 020 950
10 372 126
21 896 378
1 033 796
(17 946 534)
1 047 058 257

Demonstração de resultados
Valores em euros
Resultado do período (IFRS)
Réditos - diferenças de tratamento contabilistico
Custos - diferenças de tratamento contabilistico
Amortizações
Instrumentos ﬁnanceiros
Imposto sobre o rendimento
Interesses minoritários
Resultado do período (POC)

31/12/04
51 283 476
(2 637 889)
9 121 457
(22 635 858)
(1 669 238)
(129 678)
4 673
33 336 943
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Demonstração dos resultados consolidados em 31 de Dezembro de 2004
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Descrição dos impactos na transição para o normativo IFRS
O Grupo, em conformidade com as regulamentações emitidas pela CMVM e pela Comissão Europeia de Reguladores de Valores Mobiliários relativamente à informação a prestar sobre o processo de transição para as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS ou IAS), identiﬁcou as principais diferenças de tratamento contabilístico na data de transição entre as normas
contabilísticas geralmente aceites em Portugal (POC) e as IFRS. Estas diferenças e os seus efeitos em capital próprio resumem-se como segue:
. De acordo com o POC as despesas de investigação e os custos com aumentos de capital podem ser capitalizados e amortizados por um período até 5 anos. De acordo com as IFRS as despesas de investigação devem ser reconhecidas como um
custo quando incorridas e os custos associados a aumentos de capital devem ser contabilizados como uma dedução ao capital
próprio, líquidos de qualquer efeito ﬁscal.
O efeito na data de transição (1 de Janeiro de 2004) do desreconhecimento de activos intangíveis que não qualiﬁcam como
activos à luz das IFRS corresponde a uma redução dos capitais próprios no montante de 10 372 126 euros, líquido de impostos.
. O Grupo, conforme está previsto no POC, regista as participações ﬁnanceiras nas empresas em que não exerce inﬂuência
signiﬁcativa pelo mais baixo de entre o custo de aquisição e o seu valor estimado de realização. Contudo, de acordo com
as IFRS, algumas das participações devem ser classiﬁcadas como investimentos ﬁnanceiros disponíveis para venda pelo
que devem ser registadas pelo seu justo valor. As variações no justo valor serão registadas por contrapartida de capitais
próprios.
Na data de transição, o registo das participações acima referidas pelo seu justo valor corresponde a um aumento dos capitais
próprios no montante de 9 058 150 euros líquido de impostos. No segundo semestre de 2004, esta diferença deixou de existir
em virtude da alienação das participações ﬁnanceiras que contribuíram para esta diferença.
. O apuramento do goodwill em aquisições de participações ﬁnanceiras e o respectivo registo contabilístico é efectuado de
acordo com o POC de forma semelhante à preconizada pelas IFRS. Contudo, a IFRS 3, publicada já em 2004, em alternativa à
amortização do goodwill prevista pelo POC, preconiza que sejam efectuados testes de imparidade periódicos. Adicionalmente, a
IFRS 3 estabelece que o goodwill negativo seja reconhecido imediatamente em resultados ao contrário do POC que prevê o seu
diferimento ou o reconhecimento em capitais próprios. Na data de transição o tratamento contabilístico do goodwill de acordo
com as IFRS não origina quaisquer diferenças para com os capitais próprios das demonstrações ﬁnanceiras preparadas de
acordo com o POC.
Tendo o Grupo optado por não amortizar o goodwill nas presentes demonstrações ﬁnanceiras, passou em 2004 a existir uma
diferença para com as demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com o POC, que se encontra reﬂectida na demonstração de resultados, 17 125 290 euros em 31 de Dezembro de 2004.
. De acordo com o POC, as ﬂorestas do Grupo são registadas ao custo de aquisição. Com a aplicação das IFRS (IAS 41) a valorização dos activos biológicos, é efectuada com base no justo valor e as alterações no justo valor dos activos biológicos, determinadas em cada período de reporte, devem ser registadas na demonstração de resultados do período em que ocorrem.

Na data de transição, a diferença entre as demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com o POC e as demonstrações
ﬁnanceiras preparadas de acordo com as IFRS apresentam uma diferença entre os seus capitais próprios relacionada com o
registo dos activos biológicos, no montante de 55 903 226 euros e em 31 de Dezembro de 2004 apresentam uma diferença no
montante de 13 265 452 euros, líquida de impostos.
. De acordo com o POC, os ganhos e perdas apurados na utilização de instrumentos ﬁnanceiros eram registados na medida da
sua realização de acordo com o critério aplicável aos elementos cobertos, seguindo o princípio da especialização dos exercícios. De acordo com as IFRS (IAS 39), os instrumentos ﬁnanceiros devem ser reconhecidos com base no seu justo valor.
Esta norma determina ainda que todos os instrumentos ﬁnanceiros devem ser registados como activos, quando o seu justo
valor é positivo, e como passivos, quando o seu justo valor é negativo.
De acordo com as IFRS, quando os instrumentos ﬁnanceiros são considerados como sendo de negociação, situação que se veriﬁca em alguns dos instrumentos ﬁnanceiros contratados pelo Grupo, as variações do justo valor devem ser registadas como
um ganho ou perda nos resultados do exercício.
Caso os instrumentos ﬁnanceiros sejam considerados de cobertura de ﬂuxos de caixa, situação que também se veriﬁca no
Grupo, os ganhos ou perdas decorrentes da variação do justo valor do instrumento de cobertura devem ser reconhecidos por
contrapartida de capitais próprios e posteriormente reconhecidos em resultados no período em que o instrumento coberto
gera ganhos ou perdas.
Na data de transição o efeito do registo dos instrumentos ﬁnanceiros de acordo com as IFRS corresponde a uma redução dos
capitais próprios das demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com o POC no montante de 86 094 euros, líquido de
impostos e em 31 de Dezembro de 2004 corresponde a um aumento de 381 298 euros, líquido de impostos.
. Na data de transição o Grupo reconheceu em capital próprio, o saldo das perdas e ganhos actuariais que se encontrava
diferido nas demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com o POC. Assim, na data de transição e em 31 de Dezembro de 2004, o capital próprio das demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com as IFRS apresenta-se reduzido em
21 896 378 euros, líquido de impostos.
. No primeiro semestre de 2004, na sequência de uma decisão da Administração da Empresa foi constituída uma provisão nas
demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com o POC, para fazer face a eventuais contingências ﬁscais, no montante
de 12 641 085 euros, por contrapartida de capital próprio. Adicionalmente, no mesmo período e nas mesmas demonstrações
ﬁnanceiras, foi efectuada a anulação de um valor a receber relacionada com a reserva ﬁscal ao investimento no montante de
6 444 598 euros, também por contrapartida de capitais próprios, relacionada com uma reserva ﬁscal ao investimento constituída em 2003. Os movimentos acima referidos no montante total de 19 085 683 euros foram incluídos nos movimentos de
transição em 1 de Janeiro de 2004.
. Na sequência da aplicação do IAS 36, foi registada nas demonstrações ﬁnanceiras preparadas de acordo com as IFRS uma
perda por imparidade do imobilizado corpóreo pelo que na data de transição, e em 31 de Dezembro de 2004, o capital próprio
destas demonstrações ﬁnanceiras apresenta-se reduzido em 10 020 950 euros, líquido de impostos.
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41. Processo de Reprivatização
Com a publicação do Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, o Estado deﬁniu o modelo para a segunda fase do processo de
reprivatização da Empresa, o qual prevê que esta se realize em dois segmentos.
Um segmento, que se concretizou em Maio de 2004, correspondeu à realização de um concurso para a alienação de um lote
indivisível de acções representativas de um valor de 30% do capital da Portucel. O vencedor do concurso foi o Grupo Semapa
tendo adquirido a referida participação através da Seinpart – Participações, SGPS, SA (ver nota 23).
O Decreto-Lei acima referido prevê também um segundo segmento que corresponde à venda directa de até 115 125 000 acções
do capital da Empresa a um conjunto de instituições ﬁnanceiras que deverão proceder à subsequente dispersão de acções
junto de investidores institucionais. As condições e o momento de realização desta venda serão determinados pelo Conselho
de Ministros.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Presidente

José Alfredo de Almeida Honório
Vogal

Manuel Soares Ferreira Regalado
Vogal

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Vogal

Luis Alberto Caldeira Deslandes
Vogal

Carlos Eduardo Coelho Alves
Vogal

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto
Vogal

Certiﬁcação legal das contas e relatório de auditoria elaborado por
auditor registado na CMVM sobre a informação ﬁnanceira consolidada

1 .

Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a certiﬁcação legal das contas e relatório de auditoria sobre
a informação ﬁnanceira contida no relatório consolidado de gestão e nas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas
anexas da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A., as quais compreendem o balanço consolidado em
31 de Dezembro de 2005, (que evidencia um total de 2 186 287 648 euros e um total de capital próprio atribuível ao
Grupo de 1 034 440 094 euros, incluindo um resultado líquido de 63 526 136 euros), a demonstração consolidada dos
resultados, a demonstração consolidada de rendimentos e gastos reconhecidos, a demonstração consolidada das
alterações dos capitais próprios e a demonstração consolidada dos ﬂuxos de caixa do exercício ﬁndo naquela data, e
o correspondente anexo.

Responsabilidades
2 . É da responsabilidade do Conselho de Administração da Empresa (i) a preparação do relatório consolidado de gestão
e de demonstrações ﬁnanceiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição ﬁnanceira
do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os ﬂuxos de caixa
consolidados; (ii) que a informação ﬁnanceira histórica seja preparada de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva
e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; (iv) a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados; e (v) a divulgação de qualquer facto relevante
que tenha inﬂuenciado a actividade do conjunto das empresas incluídas na consolidação, a sua posição ﬁnanceira ou
resultados.

3 .

A nossa responsabilidade consiste em veriﬁcar a informação ﬁnanceira contida nos documentos de prestação de
contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme
exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório proﬁssional e independente baseado
no nosso exame.

Âmbito
4 . O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as normas técnicas e as directrizes de revisão/auditoria da
Ordem dos Revisores Oﬁciais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de
obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas não contêm distorções
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a veriﬁcação de as demonstrações ﬁnanceiras das
empresas incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos signiﬁcativos em que
o não tenham sido, a veriﬁcação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes
e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios deﬁnidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na
sua preparação; (ii) a veriﬁcação das operações de consolidação e da aplicação do método da equivalência patrimonial;
(iii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as
circunstâncias; (iv) a veriﬁcação da aplicabilidade do princípio da continuidade; (v) a apreciação sobre se é adequada,
em termos globais, a apresentação das demonstrações ﬁnanceiras consolidadas; e (vi) a apreciação se a informação
ﬁnanceira consolidada é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

5 .

O nosso exame abrangeu ainda a veriﬁcação da concordância da informação ﬁnanceira consolidada constante do
relatório consolidado de gestão com os restantes documentos de prestação de contas.

6 . Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

129
grupo Portucel Soporcel

Introdução

grupo Portucel Soporcel

130

Opinião
7 . Em nossa opinião, as referidas demonstrações ﬁnanceiras consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição ﬁnanceira consolidada da Portucel - Empresa Produtora de
Pasta e Papel, S.A. em 31 de Dezembro de 2005, o resultado consolidado das suas operações e os ﬂuxos consolidados
de caixa no exercício ﬁndo naquela data, em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS)
tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva
e lícita.

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2006
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:
Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.

Relatório e parecer do ﬁscal único
(Contas consolidadas)

1 . Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a actividade ﬁscalizadora desenvolvida
e damos parecer sobre o relatório consolidado de gestão e sobre as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas apresentados
pelo Conselho de Administração da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. relativamente ao exercício ﬁndo
em 31 de Dezembro de 2005.

2 . No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a actividade da
Empresa e das suas ﬁliais e associadas mais signiﬁcativas. Veriﬁcámos a regularidade da escrituração contabilística e da
respectiva documentação. Vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos.

3 . Como consequência do trabalho de revisão legal efectuado, emitimos a respectiva certiﬁcação legal das contas e relatório
de auditoria, em anexo, bem como o relatório sobre a ﬁscalização endereçado ao Conselho de Administração nos termos do
arto 451o do Código das Sociedades Comerciais.

4 . No âmbito das nossas funções veriﬁcámos que:
i) o balanço consolidado, a demonstração consolidada dos resultados, a demonstração consolidada de rendimentos e gastos reconhecidos, a demonstração consolidada dos ﬂuxos de caixa e o correspondente anexo permitem uma adequada
compreensão da situação ﬁnanceira da Empresa, dos seus resultados e dos ﬂuxos de caixa;
ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados;
iii ) o relatório consolidado de gestão é suﬁcientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação da Empresa e
do conjunto das ﬁliais incluídas na consolidação evidenciando os aspectos mais signiﬁcativos;

5 . Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e serviços e as conclusões
constantes da certiﬁcação legal das contas e relatório de auditoria, somos do parecer que:
i) seja aprovado o relatório consolidado de gestão;
ii) sejam aprovadas as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas.

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2006
O Fiscal Único
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:
Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.
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Senhores Accionistas,

Relatório sobre o Governo da Sociedade
(Regulamento da C.M.V.M. n.o 11/2003)

grupo Portucel Soporcel

132

Capítulo I – Divulgação de Informação
Organigrama da Sociedade

Conselho de Administração
Pedro Queiroz Pereira
José Alfredo Honório
Manuel Regalado
Manuel Gil Mata
Luís Caldeira Deslandes
Carlos Eduardo Alves
Álvaro Barreto

Comissão Executiva
José Alfredo Honório
Pedro Queiroz Prereira
Manuel Regalado
Manuel Gil Mata
Luis Caldeira Deslandes

Comissão de Auditoria
António Serrão
José Paredes
José Araújo

Assessoria da Comissão
Executiva
Manuel Arouca
Pedro Vaz Pinto
João Manuel Soares
Gonçalo Veloso Sousa

Secretário
da Sociedade
António Cunha Reis
Relações
com Investidores
Joana Lã Appleton

Imagem e Comunicação
Institucional
Ana Nery
Auditoria Interna
e Análise de Risco
Jerónimo Ferreira

Área Florestal
Abastecimento
de Madeira
Vítor Coelho
Negócio
de Exploração
Pedro Moura
Outros Negócios
Rogério Freire
Serviços Corporativos
José Ferreira Rodrigues

Gabinete Jurídico
Cândido Dias Almeida

Área Industrial

Área Comercial

Área Corporativa

Engenharia
Adriano Silveira

Pasta
José Tátá Anjos

Financeira
Manuel Arouca

Ambiente
Juliana Sansana

Papel
António Redondo

Plan. e Controlo
de Gestão
Jorge Peixoto

Desenvolvimento
de Produtos
Pedro Sarmento

Informática
Jerónimo Ferreira

Energia
José Rodrigues

Pessoal
João Ventura

Inovação
José Maria Ataíde

Compras
José Freire

Fábrica de Cacia
João Nordeste
Fábrica da Figueira Foz
Carlos Vieira
Fábrica de Setúbal
Fábrica Pasta
Óscar Arantes
Fábrica Papel
Alberto Vale Rego

Descrição da evolução da cotação das acções da Portucel
As acções da Portucel terminaram o ano de 2005 com uma valorização de 17,5% face à cotação de 31 de Dezembro de 2004,
no nível de 1,68 euro/acção no dia 30 de Dezembro de 2005. Ao longo do ano, as acções variaram entre um mínimo de 1,33
euro/acção, registado nos dias 5 e 6 de Janeiro, e um máximo de 1,79 euros/acção, no dia 4 de Outubro.
No gráﬁco abaixo apresenta-se a evolução da cotação das acções da sociedade, identiﬁcando os principais factos que foram
objecto de comunicação ao mercado.
Evolução da cotação da Portucel em 2005
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Resultados do 3º
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2,2
2
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08-03-2005

03-02-2005

01-01-2005
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Política de dividendos
A proposta de distribuição de dividendos é da competência do Conselho de Administração da Portucel, subordinada à legislação em vigor e aos estatutos da sociedade. De acordo com os estatutos, um montante anual mínimo correspondente a vinte
por cento do lucro distribuível deverá ser distribuído aos accionistas na forma de dividendos.
Nos últimos três exercícios foi distribuído o seguinte dividendo por cada acção em circulação:
2003 (relativo ao exercício de 2002) 0,0315 euro por acção
2004 (relativo ao exercício de 2003) 0,0315 euro por acção
2005 (relativo ao exercício de 2004) 0,0371 euro por acção
Planos de atribuição de acções e de opções de aquisição de acções
Não existem quaisquer planos de atribuição de acções e de opções de aquisição de acções em vigor.
Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizados pela sociedade
Neste âmbito, não há informação relevante.
Gabinete de Apoio ao Investidor
A Portucel dispõe de um Gabinete de Relações com Investidores desde Novembro de 1995, criado com o objectivo de assegurar
um contacto permanente e adequado com a comunidade ﬁnanceira – investidores, accionistas, analistas e entidades reguladoras - e promover a comunicação da informação ﬁnanceira da Empresa, ou outra que seja relevante para a evolução
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do desempenho da Portucel no mercado de capitais, de acordo com princípios de coerência, regularidade, equidade, credibilidade e oportunidade. Todos os comunicados sobre os resultados trimestrais, semestrais e anuais, bem como todos quaisquer factos relevantes que ocorram são disponibilizados pelo Gabinete na página da Internet da Portucel, com o endereço
www.portucelsoporcel.com
Joana de Avelar Pedrosa Rosa Lã Appleton é a representante para as Relações com o Mercado da Portucel e pode ser contactada através do telefone com o no 265 700 504 ou do seguinte endereço electrónico: joana.la@portucelsoporcel.com
Comissão de ﬁxação de vencimentos
A remuneração dos Administradores é ﬁxada por uma comissão de ﬁxação de vencimentos, que determina uma verba para a
remuneração base e atribui, quando é o caso, uma verba a título de remuneração variável em função de objectivos.
A comissão de ﬁxação de vencimentos, eleita na Assembleia Geral realizada em 15 de Junho de 2004, era composta pelo Senhor
Dr. João Morais Leitão (Vogal), Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Vogal), e pelo Senhor Eng. Carlos Eduardo Coelho
Alves (Vogal). Neste momento, por falecimento do Senhor Dr. João Morais Leitão, encontra-se vago um lugar de membro desta
comissão, sendo certo que tal assunto se encontra agendado para a próxima reunião da Assembleia Geral da Sociedade.
Remuneração do auditor
O montante de remuneração paga em 2005, pelo Grupo, aos auditores das empresas do Grupo totalizou 393 968 euros, assim
distribuídos:
a) 45,5% pela prestação de serviços de revisão legal de contas
b) 34,3% por serviços de assessoria ﬁscal
c) 20,2% por outros serviços
Os nossos auditores têm instituídas exigentes regras internas para garantir a salvaguarda da sua independência.

Capítulo II – Exercício de direito de voto e representação de accionistas
A Portucel tem vindo, desde sempre, a utilizar uma política de incentivo à participação dos seus accionistas nas Assembleias
Gerais. Desde logo, através da divulgação periódica de relatórios sobre a sua actividade e sobre os resultados económicos e
ﬁnanceiros, com a preocupação de não se restringir ao mero cumprimento dos preceitos legais em vigor sobre esta matéria.
Os accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral da Portucel devem comprovar a titularidade das respectivas
acções, tendo estas que estar registadas em seu nome até oito dias antes da data marcada para a realização da assembleia,
devendo assim permanecer até ao encerramento da reunião da Assembleia Geral. Os estatutos prevêem a possibilidade de
todos os accionistas participarem na assembleia independentemente do número de acções que possuam. Contudo, no que diz
respeito ao exercício do direito de voto, há regras estatutárias limitativas.
Sem prejuízo do direito de agrupamento, contar-se-á um voto por cada mil acções, não sendo contados os votos que ultrapassem os correspondentes a vinte e cinco por cento do capital social, quando os mesmos sejam emitidos com referência a acções
ordinárias, por um só accionista em nome próprio ou como representante de outro, salvo quando a lei determine o contrário.
É prática da Portucel prever, na própria convocatória da Assembleia Geral, o voto por correspondência e as formas como os
accionistas se podem fazer representar, especiﬁcando-se todas as regras estabelecidas para que, de uma forma simples e
expedita, os accionistas sejam devidamente esclarecidos. A Portucel não tem ainda prevista a possibilidade de exercício de
direito de voto por meios electrónicos.
O representante para as Relações com o Mercado, durante o período prévio às Assembleias Gerais, analisa todas as dúvidas e
presta todas as informações necessárias ao pleno esclarecimento dos accionistas.

A Portucel rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais abertas e pelos seus estatutos, não tendo a sua actividade legislação especíﬁca que lhe seja aplicável.
Na sequência da reprivatização de parte do capital social da Portucel ocorrida em 2004, realizou-se uma Assembleia Geral da
sociedade em 15 de Junho de 2004 na qual foram eleitos os novos órgãos sociais para o triénio de 2004/2006. Nessa eleição a
composição de Conselho de Administração manteve-se com sete membros, cinco dos quais exercem funções executivas, integrando assim uma Comissão Executiva, e dois funções não executivas, tendo sido aprovado um novo regulamento interno que
estabelece quais as competências próprias da Comissão Executiva e as matérias que deverão ser necessariamente sujeitas a
aprovação pelo Conselho de Administração alargado. Este regulamento interno também estabelece as regras de funcionamento interno do Conselho de Administração.
Em termos de procedimentos de controlo interno, a Portucel possui um órgão de auditoria interna e análise de risco, que
exerce a sua actividade a todos os níveis da Empresa, isto para além, como é óbvio, do ﬁscal único e dos auditores externos que
exercem as competências que lhes são próprias nos termos da lei neste tipo de sociedades.
Ao nível da gestão do risco e para além da direcção já referida que tem, em primeira linha, essas atribuições, há ainda competências que, neste âmbito, estão atribuídas à Direcção de Planeamento e Controlo de Gestão, à Direcção Financeira, ao
Gabinete Jurídico e ao Gabinete de Relações com os Investidores, este último no que respeita ao acompanhamento da evolução
da cotação dos títulos da Portucel.
As Direcções das Unidades Fabris elaboram relatórios onde se dá conta da situação operacional das mesmas, com referência
especíﬁca, entre outras coisas, às questões de resolução urgente, manutenção de equipamentos e stocks existentes.
A Direcção de Marketing da Empresa elabora relatórios periódicos dando conhecimento da evolução das vendas de pasta e
papel, tendência da evolução dos mercados e suas perspectivas futuras e situação dos stocks existentes.
Não há conhecimento da celebração de acordos parassociais entre accionistas da Empresa, sendo os limites ao exercício do
direito de voto unicamente decorrente das normas estatutárias em vigor conforme já anteriormente foi referido.

Capítulo IV – Órgão de Administração
A Portucel tem um Conselho de Administração composto por sete membros, um Presidente e seis Vogais. Cinco dos seus
membros exercem funções executivas e formam uma Comissão Executiva, que foi eleita e cujos poderes foram delegados pelo
Conselho de Administração, e outros dois Administradores exercem funções não executivas.
O Presidente do Conselho de Administração é o Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira.
Os membros do Conselho que formam a Comissão Executiva são os seguintes:
José Alfredo de Almeida Honório (Presidente)
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Vogal)
Manuel Soares Ferreira Regalado (Vogal)
Manuel Maria Pimenta Gil Mata (Vogal)
Luís Alberto Caldeira Deslandes (Vogal)
Os Administradores não executivos são:
Carlos Eduardo Coelho Alves (Vogal)
Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Vogal)
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Para efeitos do disposto no no 2 do artigo 1o do Regulamento da CMVM no 11/2003 não são considerados Administradores
Independentes os Senhores Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Presidente), Dr. José Alfredo de Almeida Honório e Eng.
Carlos Eduardo Coelho Alves, em virtude de fazerem parte do Conselho de Administração da accionista Semapa – Sociedade
de Investimento e Gestão, SGPS, S.A..
Entendemos que os restantes Administradores não se encontram abrangidos por nenhum dos critérios referidos no artigo a
que se reporta o parágrafo anterior, a menos que, pelo facto de serem também, todos eles, Administradores da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., se entenda que se encontram abrangidos pela alínea c) do citado preceito legal.
Os poderes delegados na Comissão Executiva são os seguintes:
a) Propor ao Conselho de Administração as políticas, objectivos e estratégias da sociedade;
b) Propor ao Conselho de Administração, os orçamentos de exploração e os planos de investimento e desenvolvimento a
médio e longo prazo, e executá-los após a sua aprovação;
c) Aprovar alterações orçamentais no ano social, incluindo transferência entre centros de custo, desde que em cada ano, não
ultrapassem os vinte milhões de euros;
d) Aprovar contratos de aquisição de bens ou de serviços cujo valor global em cada ano não ultrapasse vinte milhões de euros;
e) Aprovar contratos de ﬁnanciamento, solicitação de garantias bancárias, ou assumir quaisquer outras responsabilidades
que representem acréscimo de endividamento, de valor globalmente inferior em cada ano a vinte milhões de euros;
f) Adquirir, alienar ou onerar bens do activo imobilizado da sociedade até ao valor individual de cinco por cento do capital
social realizado;
g) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens imóveis;
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, bem como propor e seguir quaisquer acções,
confessá-las e delas desistir, transigir e comprometer-se em árbitros;
i) Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades até ao máximo de vinte milhões de euros em cada ano;
j) Deliberar sobre a execução da aquisição e alienação de acções próprias, quando tal tenha sido deliberado pela Assembleia
Geral, e com observância do que por aquela tenha sido deliberado;
k) Gerir as participações noutras sociedades, em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, nomeadamente designando com o acordo daquele os representantes nos respectivos órgãos sociais, e deﬁnindo orientações para a
actuação desses representantes;
l) Celebrar, alterar e fazer cessar contratos de trabalho;
m) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
n) Constituir mandatários da sociedade;
o) Em geral todos os poderes que por lei são delegáveis, com as eventuais limitações resultantes do disposto nas alíneas
anteriores.
O Presidente do Conselho de Administração tem as competências que lhe são atribuídas por Lei e pelos Estatutos.
A Comissão Executiva pode discutir todos os assuntos da competência do Conselho de Administração, sem prejuízo de só
poder deliberar nas matérias que lhe estão delegadas. Todos os assuntos tratados na Comissão Executiva, mesmo que incluídos na sua competência delegada, são dados a conhecer aos Administradores não executivos, que têm acesso às respectivas
actas e documentos de suporte.
Em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, a Comissão Executiva poderá também deliberar sobre as matérias previstas nas alíneas c), d), e) e i) atrás referidas quando os respectivos valores, calculados nos termos ali referidos,
ultrapassem vinte milhões de euros mas não excedam cinquenta milhões.
A competência para a alteração de quaisquer condições de contratos anteriormente celebrados e abrangidos pelas referidas
alíneas c), d), e) e i) caberá ao órgão ou órgãos que teriam competência para os celebrar.

Sr. Pedro Queiroz Pereira:
Representação Externa do Grupo
Dr. José Honório:
Património e Floresta
Gestão de Meios
Aquisição de Madeiras
I&D Projectos Florestais
Auditoria Interna
Eng. Luis Deslandes:
Comercial Papel
Comercial Pasta
Marketing
Comunicação e Imagem
Eng. Gil Mata:
Actividades das unidades fabris de pasta e papel (Cacia, Figueira da Foz e Setúbal)
Manutenção, Conservação e Engenharia Técnica
Núcleos de Projectos
Ambiente, Qualidade e Desenvolvimento
Secretaria Geral
Dr. Manuel Regalado:
Financeira
Contabilidade
Fiscalidade
Planeamento e Controlo de Gestão
Sistemas de Informação
Gabinete Jurídico
Compras
Relações com Investidores
Recursos Humanos
Organização
O Conselho de Administração deliberou constituir uma Comissão de Auditoria composta por:
António Duarte Serrão (Presidente)
José Miguel Gens Paredes (Vogal)
José Fernando Morais Carreira de Araújo (Vogal)
As competências da Comissão de Auditoria são aquelas que se especiﬁcam em seguida e as que lhe forem atribuídas explicitamente pelo Conselho de Administração.
As competências genéricas são:
1. A Comissão de Auditoria não tem poderes independentes daqueles que lhe são atribuídos neste regulamento ou explicitamente pelo Conselho de Administração.
2. À Comissão de Auditoria cabe avaliar os procedimentos de controlo da informação ﬁnanceira (contas e relatórios) divulgada, e dos prazos da sua divulgação, devendo, nomeadamente, rever as contas anuais, semestrais e trimestrais do Grupo a
publicar e reportar sobre elas ao Conselho de Administração antes de este proceder à sua aprovação e assinatura.
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3. A Comissão de Auditoria aconselha o Conselho de Administração na escolha do Auditor Externo e pronuncia-se sobre o
âmbito de actuação do Auditor Interno.
4. A Comissão de Auditoria discute com o Auditor Externo os seus relatórios anuais, aconselhando o Conselho de Administração sobre eventuais medidas a tomar.
5. No desempenho das suas funções a Comissão de Auditoria terá em atenção os seguintes factos:
(i) Alteração de políticas e práticas contabilísticas;
(ii) Ajustamentos signiﬁcativos devidos a intervenção do auditor;
(iii) Progresso nos rácios ﬁnanceiros relevantes e eventuais alterações no rating formal ou informal do Grupo;
(iv) Exposições ﬁnanceiras signiﬁcativas da tesouraria (tais como riscos de divisas, taxa de juro ou derivados);
(v) Procedimentos ilegais ou irregulares.
6. Sem prejuízo da competência normal do Conselho de Administração, a Comissão de Auditoria é autorizada pelo Conselho
de Administração a exercer os poderes de ﬁscalização e auditoria do Conselho, podendo, nomeadamente, inspeccionar
todos os registos contabilísticos da Empresa e suas associadas e obter informações contabilísticas e ﬁnanceiras dos funcionários do Grupo, na medida em que tais diligências sejam necessárias para cumprimento das suas responsabilidades.
No exercício de 2005 o Conselho de Administração reuniu 9 vezes e a Comissão Executiva 48 vezes.
As remunerações pagas em 2005 aos membros do Conselho de Administração totalizaram 2 651 885,86 euros, dos quais
2 350 379,11 euros pagos a administradores executivos e 301 506,75 euros pagos a administradores não executivos. Do total
das remunerações, 2 045 311,94 euros foram pagos pela Soporcel, S.A., 237 375,00 euros foram pagos pela Portucel , S.A.,
369 198,92 euros foram pagos pela Semapa. Não houve pagamento de remunerações variáveis.
Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções em órgãos de administração de outras sociedades, como
se especiﬁca em seguida (as empresas do Grupo Portucel Soporcel são assinaladas com “GPS” entre parêntesis):

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
. Presidente do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva da Portucel- Empresa Produtora de Pasta e
Papel, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel,
S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Cimianto - Gestão de Participações, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Cimimpart - Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da CMPartin - Inversiones y Participaciones Empresariales SL
. Presidente do Conselho de Administração da CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da O E M - Organização de Empresas, SGPS, S.A.
.Presidente do Conselho de Administração da Parsecil, SL
. Presidente do Conselho de Administração da Parseinges - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Secilpar, SL
. Presidente do Conselho de Administração da Seinpart Participações, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Semapa Inversiones, SL
. Presidente do Conselho de Administração da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Sodim SGPS, S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da Vertice – Gestão de Participações, SGPS, S.A.
. Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, SGPS, Lda.
. Gerente da Ecolua – Actividades Desportivas, Lda

. Presidente da Comissão Executiva e Administrador da Portucel- Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)
. Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa
de Papel, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS,S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Aliança Florestal – Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
(GPS)
. Administrador da Seminv – Investimentos, SGPS, S.A.
. Administrador da CMPartin-Inversiones y Participaciones Empresariales SL
. Administrador da Parsecil, SL
. Administrador da Semapa Inversiones, SL
. Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, Lda.
. Gerente da Florimar – Gestão e Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.
. Administrador da Betopal, S.L.
. Administrador da Longapar, SGPS, S.A.
. Administrador da Cimimpart – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
. Administrador da Parseinges - Gestão de Investimentos, SGPS,S.A.
. Administrador da Seinpart Participações, SGPS., S.A.
. Administrador da Cimo-Gestão de Participações, SGPS., S.A.
. Administrador e Membro da Comissão Executiva da CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.
. Administrador e Membro da Comissão Executiva da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.
. Administrador e Membro da Comissão Executiva da Semapa – Sociedade Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Manuel Soares Ferreira Regalado
. Administrador e membro da Comissão Executiva da Portucel–Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)
. Administrador e membro da Comissão Executiva da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)
. Administrador da Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
. Administrador e membro da Comissão Executiva da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)
. Administrador e membro da Comissão Executiva da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)
. Administrador da Soporcel – Gestão de Participações Sociais,SGPS, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Socortel – Sociedade de Corte de Papel, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Gerência da Setipel –Serviços Técnicos da Indústria Papeleira, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Gerência da SPCG – Sociedade Portuguesa de Cogeração, S.A. (GPS)
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Luis Alberto Caldeira Deslandes
. Administrador e membro da Comissão Executiva da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)
. Administrador e membro da Comissão Executiva da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)
. Administrador da Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)
. Presidente da Portucel Soporcel (Papel) – Sales e Marketing, ACE (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração das empresas do Grupo Portucel Soporcel:
. Portucel Pasta y Papel S.A.
. Soporcel España SA
. Soporcel Italy SRL
. Soporcel France EURL
. Soporcel UK Ltd
. Soporcel International BV
. Soporcel North America INC
. Soporcel 2000
. Soporcel Deutschland GmbH
. Soporcel Austria GmbH

Carlos Eduardo Coelho Alves
. Administrador da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)
. Administrador da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)
. Administrador da Sonaca – Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.
. Administrador da Sodim, SGPS, S.A.
. Administrador e Presidente da Comissão Executiva da Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.
. Administrador e Presidente da Comissão Executiva da CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.
. Administrador e Membro da Comissão Executiva da Semapa – Sociedade Investimento e Gestão, SGPS, S.A
. Administrador da Cimo - Gestão de Participações, SGPS,S.A.
. Presidente do Conselho de Administração da SCG – Société des Ciments de Gabès, S.A.
. Administrador da Secilpar, SL
. Administrador da Cimimpart – Investimentos e Participações, SGPS, S.A.
. Administrador da Parcim Investment B.V.
. Administrador da Parseinges - Gestão de Investimentos, SGPS,S.A.
. Administrador da Seinpart Participações, SGPS, S.A.
. Administrador da Longapar, SGPS, S.A.
. Administrador da Betopal, SL
. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Enersis, SGPS, SA
. Administrador da CMPartin – Inversiones y Participaciones Empresariales SL
. Administrador da Parsecil, SL
. Administrador da Semapa Inversiones, SL
. Gerente da Florimar – Gestão e Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.
. Gerente da Cimentospar Participações Sociais, Lda.
. Administrador da Seminv Investimentos, SGPS, SA (nova denominação da Secil – Investimentos)

. Administrador não executivo da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)
. Administrador não executivo da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)
. Presidente do Conselho de Administração da Tejo Energia, S.A.
. Administrador não executivo da Nutrinveste - Soc. Gestora de Part. Sociais, S.A.
. Administrador não executivo da Mellol - Soc. Gestora de Participações Sociais, S.A.
. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugália - Comp. Portuguesa de Transp. Aéreos, S.A.
. Presidente da Mesa da Assembleia Geral Prime Drinks, S.A.
Não existem quaisquer incompatibilidades especiﬁcamente deﬁnidas pelo órgão de Administração, nem tão pouco se ﬁxou um
número máximo de cargos acumuláveis pelos Administradores em órgãos de outras sociedades.
Todos os membros actuais do Conselho de Administração têm exercido nos últimos 5 anos funções nos Conselhos de Administração, nas empresas acima referidas.

Declaração de cumprimento
Conforme se pode constatar a Portucel, S.A. já adoptou a generalidade das recomendações sobre o governo das sociedades.
Contudo, há quatro aspectos que não estão adoptados na íntegra e que, em seguida, se especiﬁcam:
1. O artigo 10o, no 3 dos estatutos prevê o bloqueio das acções até oito dias antes da data marcada para a realização da
Assembleia Geral, o que implica, forçosamente, que as acções estejam bloqueadas seis dias úteis e não os cinco recomendados. Esta norma dos estatutos é anterior à recomendação da CMVM pelo que, para ser cumprida integralmente,
exige uma alteração estatutária.
2. A comissão de ﬁxação de vencimentos integra dois membros do Conselho de Administração da Portucel, S.A., ou seja, o
seu Presidente Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira e o Vogal não executivo do Conselho de Administração, Senhor Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves. Esta opção é explicada pela ligação destas duas pessoas ao principal accionista
da sociedade.
3. Não é adoptada a recomendação no sentido da divulgação da remuneração dos administradores em termos individuais.
A não adopção ﬁca a dever-se à ponderação de todos os interesses em causa que, no entender da administração, para
além de outros potenciais efeitos negativos, aponta no sentido de não serem os ganhos resultantes dessa divulgação
superiores ao direito de reserva e privacidade de cada administrador.
4. Não foi criada nenhuma comissão com atribuição de competências especíﬁcas de avaliação da estrutura e governo societários, por se entender que tais funções são eﬁcazmente exercidas pelo Conselho de Administração.
5. Não estão estabelecidas regras no que diz respeito à política de comunicações de irregularidades alegadamente ocorridas no seio da sociedade.
Em tudo o resto há o cumprimento integral das recomendações sobre o governo das sociedades.

Dispensa de publicação de contas
“A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ao abrigo do disposto no no 3 do artigo 250o do Código dos Valores Mobiliários,
dispensou a publicação das contas individuais.
Os documentos de prestação de contas alvo desta dispensa encontram-se disponíveis para consulta, juntamente com os restantes, na sede desta Sociedade.”
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Contactos

SEDE
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal
Portugal
T . +351 265 709 000
F . +351 265 709 165
ESCRITÓRIOS E FÁBRICAS
Portucel
Fábrica de Cacia
Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 Cacia
Portugal
T . +351 234 910 600
F . +351 234 910 619
Complexo Industrial de Setúbal
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal
Portugal
T . +351 265 709 000
F . +351 265 709 165
Soporcel
Complexo Industrial da Figueira da Foz
Lavos - Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz
Portugal
T . +351 233 900 100 / 200
F . +351 233 940 502

ESCRITÓRIOS DE VENDAS
PORTUGAL
Soporcel 2000
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal
Portugal
T . +351 265 700 540
F . +351 265 729 481
Lavos - Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz
Portugal
T . +351 233 900 177 / 8
F . +351 233 940 097
E.mail . sales-po@portucelsoporcel.com
ESPANHA
Soporcel España, S.A.

BENELUX E HOLANDA
Soporcel International, Bv
Zandvoortselaan 2
2106 CN Heemstede
Holland
T . +31 23 547 20 21
F . +31 23 547 18 79
E.mail . sales-nl@portucelsoporcel.com
ALEMANHA
Soporcel Deutschland, GmbH
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
T . +49 221 270 59 70
F . +49 221 270 59 729
E.mail . sales-de@portucelsoporcel.com
Portucel International, GmbH

C/ Caleruega, 102-104 . 3º Dcha
Edifício Oﬁpinar - 28033 Madrid
Spain
T . +34 91 383 79 31
F . +34 91 383 79 54
E.mail . sales-es@portucelsoporcel.com
FRANÇA
Soporcel France, EURL
20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison
France
T . +33 155 479 200
F . +33 155 479 209
E.mail . sales-fr@portucelsoporcel.com
REINO UNIDO
Soporcel UK, Ltd
Oaks House, Suite 4A
16/22 West Street
Epsom
Surrey KT18 7RG
UK
T . +441 372 728 282
F . +441 372 729 944
E.mail . sales-uk@portucelsoporcel.com

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
T . +49 221 920 10 50
F . +49 221 920 10 59
E.mail . pitkoeln@portucelsoporcel.com
ITÁLIA
Soporcel Itália, SRL
Via Verona 8/A
37012 Bussolengo (VR)
Italy
T . +39 045 71 56 938
F. +39 045 71 51 039
E.mail . sales-it@portucelsoporcel.com
ÁUSTRIA
Soporcel Austria GmbH
Fleschgasse 32
1130 Wien
Áustria
T . +43 1 879 68 78
F . +43 1 879 67 97
E.mail . sales-au@portucelsoporcel.com
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Soporcel North America, Inc
40, Richards Avenue
Norwalk, Connecticut 06854
USA
T . +1 888 662 2736
F . +1 203 838 5193

PORTUCEL . Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
Mitrena - Apartado 55 . 2901-861 Setúbal - Portugal
www.portucelsoporcel.com
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