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1. SUMÁRIO 
 
1.1. FACTORES DE RISCO 

 

Antes de adquirir acções da Portucel, os investidores deverão ter em conta a informação constante 
do presente Prospecto e, em particular, os factores de risco descritos no Capítulo 2. Esses factores 
de risco podem ter um efeito significativamente negativo sobre a actividade, resultados 
operacionais, situação financeira, perspectivas futuras do Grupo ou capacidade deste para atingir 
os seus objectivos. Adicionalmente, poderão existir riscos e incertezas adicionais que, à data da 
elaboração do presente Prospecto, não eram considerados significativos ou dos quais não havia 
conhecimento. 
 
Sem constituir qualquer indicação relativamente à possibilidade da sua ocorrência, os factores de 
risco são os seguintes: 
 
1. O aprovisionamento de madeiras, nomeadamente de eucalipto, está sujeito a variações de preço 
e a dificuldades de abastecimento que poderão ter um impacto significativo nos custos de 
produção das empresas produtoras de pasta;  
 
2. Os preços de mercado da pasta e do papel tiveram no passado um comportamento 
marcadamente cíclico, influenciando de forma significativa as receitas do Grupo Portucel e a sua 
rentabilidade;   
 
3. Uma eventual diminuição da procura de pasta e de papel UWF, nomeadamente nos mercados da 
UE e dos EUA poderá ter um impacto significativo nas vendas do Grupo; 
 
4. O Grupo encontra-se sujeito a risco de incumprimento no crédito que concede aos seus clientes, 
tendo adoptado uma política de gestão da cobertura deste risco dentro de determinado níveis 
através da negociação de seguro de crédito com uma entidade independente especializada. As 
vendas que não estão abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras que asseguram 
que estas são efectuadas a clientes com um histórico de crédito apropriado; 
  
5. O aumento da concorrência nos mercados da pasta e papel pode ter um impacto significativo 
nos preços e consequentemente na rentabilidade do Grupo; 
 
6. A variação da taxa de câmbio do euro face a outras moedas, nomeadamente o dólar norte-
americano e a Libra Esterlina, pode ter um impacto na actividade da Empresa; 
 
7. A variação das taxas de juro, designadamente as de curto prazo, pode ter um impacto 
significativo nos resultados da Empresa; 
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8. 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 em que exerce a sua actividade.  
 
Adicionalmente, o Grupo tem contratadas com instituições financeiras facilidades de crédito 
disponíveis a todo o momento, por um montante que garanta uma liquidez adequada. 
 
9. Nos últimos anos, a legislação da União Europeia em matéria ambiental tem vindo a tornar-se 
mais limitativa, designadamente no que respeita ao controlo dos efluentes.  
 
O Grupo Portucel respeita integralmente a legislação actualmente em vigor, tendo para isso 
realizado investimentos significativos ao longo dos últimos anos. Embora não se preveja, num 
futuro próximo, alterações significativas à legislação, caso tal venha a acontecer, existe a 
possibilidade de o Grupo necessitar de realizar investimentos adicionais nesta área, de modo a 
cumprir com eventuais novos limites que venham a ser aprovados. 
 
10. A capacidade do Grupo Portucel implementar com sucesso as estratégias delineadas depende 
da sua capacidade em recrutar e manter os colaboradores mais qualificados e competentes para 
cada função. Apesar da política de recursos humanos do Grupo estar orientada para atingir estes 
objectivos, não é possível garantir que no futuro não existam limitações nesta área;  
 
11. As unidades fabris do Grupo estão sujeitas aos riscos inerentes a qualquer actividade 
económica industrial, como é o caso de acidentes, avarias ou catástrofes naturais que possam 
originar prejuízos nos activos do Grupo ou interrupções temporárias no processo produtivo. Da 
mesma forma estes riscos podem afectar os principais clientes e fornecedores do Grupo, o que 
teria um impacto significativo nos níveis de rentabilidade, caso não fosse possível encontrar 
clientes substitutos de forma a garantir os níveis de vendas ou fornecedores que possibilitassem 
manter a mesma estrutura de custos; 
 
12. A actividade do Grupo Portucel encontra-se exposta aos riscos relacionados com incêndios 
florestais, nomeadamente: (i) a destruição de stocks actuais e futuros de madeira; (ii) os custos 
acrescidos de exploração florestal e posterior preparação dos terrenos para plantação; 
 
13. As cotações das acções representativas do capital social da Portucel podem ser voláteis e 
podem ser sujeitas a flutuações devido a diversos factores. Em termos exemplificativos dá-se nota 
de que essas eventuais flutuações podem ser determinadas por: (i) alterações nas expectativas dos 
investidores em relação às perspectivas de evolução dos sectores e mercados em que o Grupo 
opera; (ii) anúncios de inovações tecnológicas; (iii) lançamento de novos produtos ou serviços por 
parte do Grupo ou dos seus concorrentes; (iv) variações efectivas ou previstas nos resultados; (v) 
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alterações nas estimativas financeiras dos analistas de valores mobiliários; (vi) eventuais 
investimentos significativos que o Grupo possa vir a realizar; (vii) eventuais parcerias estratégicas 
ou joint ventures em que o Grupo possa vir a participar; (viii) perspectivas económicas 
desfavoráveis; (ix) alterações das condições dos mercados de valores mobiliários; e (x) reduzida 
liquidez devido à existência de um accionista dominante com cerca de 75,4% do capital.    
 
Muitos dos factores de risco assinalados não são controláveis pelo Grupo Portucel, nomeadamente 
factores de mercado que podem afectar fundamental e desfavoravelmente o preço de mercado das 
acções do Emitente, independentemente do desempenho operacional e financeiro do Grupo.  
 
Por último, refere-se que qualquer dos riscos a que se encontra exposta a situação financeira e os 
negócios do Grupo, descritos no Capítulo 3 do presente Prospecto, pode vir a influenciar o 
desempenho bolsista das acções representativas do capital da Portucel, nomeadamente a sua 
cotação. 
 
Os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente os factores de risco adiante descritos 
e demais informação contida neste Prospecto previamente à tomada de qualquer decisão de 
investimento relativamente às Acções. Qualquer dos riscos que se destacam neste Prospecto 
poderá ter um efeito significativamente negativo na actividade, resultados operacionais, situação 
financeira e perspectivas futuras do Emitente, bem como poderá afectar de forma negativa o preço 
de mercado das acções representativas do capital social do Emitente. 
 
Os potenciais investidores deverão estar cientes de que os riscos descritos neste Prospecto não são 
os únicos a que o Emitente se encontra sujeito, encontrando-se descritos os principais riscos e 
incertezas relativos à actividade, resultados operacionais, situação financeira ou perspectivas 
futuras do Grupo que actualmente se encontram identificados. Poderão existir riscos e incertezas 
adicionais que actualmente sejam considerados como não significativos ou dos quais não haja 
conhecimento, podendo qualquer desses riscos ter um efeito significativamente negativo sobre a 
actividade, resultados operacionais, situação financeira, perspectivas futuras do Grupo ou 
capacidade deste para atingir os seus objectivos.   
 
A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação 
relativamente à possibilidade da sua ocorrência. 

 

 

 
1.2. RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO 
 
A forma e conteúdo do Prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores Mobiliários 
(CódVM), aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 3 de Novembro, ao disposto no Regulamento 
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(CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação publicada no Jornal Oficial 
nº L 215 de 16/06/2004, e demais legislação aplicável; 
 
 
São responsáveis pelo Prospecto: 
 
1. Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do CódVM, são responsáveis pelos eventuais danos 
causados pela desconformidade do seu conteúdo com o disposto no artigo n.º 135.º do citado 
Código:  
 

a. A Portucel, enquanto entidade Emitente;   
 

b. Os membros do Conselho de Administração da Portucel: 
 Presidente: Pedro Mendonça Queiroz Pereira. 
 Vogais:  José Alfredo de Almeida Honório; 
               Manuel Soares Ferreira Regalado; 
               Adriano Augusto da Silva Silveira; 
               António José Pereira Redondo; 
               José Fernando Morais Carreira de Araújo; 
               Luís Alberto Caldeira Deslandes; 
               Manuel Maria Pimenta Gil Mata;  
               Francisco José Melo e Castro Guedes.  
 

c. O Conselho Fiscal da Portucel: 
 Presidente:  Duarte Nuno D`Orey da Cunha. 
 Vogais:  Miguel Camargo de Sousa Eiró; 
               Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira; 
 
  

d. O revisor oficial de contas da Portucel, Pricewaterhousecoopers & Associados, Sroc, Lda 
responsáveis pela Certificação Legal das Contas e Relatórios de Auditoria relativos aos 
exercícios de 2007 , 2008, 2009 e pelo Relatório de Revisão Limitada sobre a informação 
semestral relativa a 30 de Junho de 2010; 

 
No que respeita às alíneas a), b) e c) supra, a Portucel e os membros do Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal desta sociedade são responsáveis pela informação constante 
deste Prospecto respeitante à própria empresa e à sua situação económico-financeira, assim como 
pela declaração de fundo de maneio. As pessoas/entidades responsáveis pela informação contida 
no presente Prospecto declaram que, após terem efectuado todas as diligências razoáveis para se 
certificarem de que tal é o caso, e tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele 
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constante está em conformidade com os factos, não existindo quaisquer omissões susceptíveis de 
afectar o seu alcance.  
 
 
1.3. INFORMAÇÃO RELATIVA À ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 
 
A informação relativa à admissão à cotação está descrita no Capítulo 4 do presente prospecto. 
 
Pelo Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, foi aprovada a 2ª fase de reprivatização da Empresa, 
que se concretizou em Maio de 2004 e correspondeu à realização de um concurso para a alienação 
de um lote indivisível de 230.250.000 acções representativas de 30% do capital da Portucel. O 
concurso foi ganho pela Seinpart – Participações SGPS, SA, sociedade detida a 100% pela 
Semapa SGPS, SA nessa data, sendo hoje  detida, directa e indirectamente, a 100% pela Semapa 
SGPS SA.. 
 
O presente prospecto diz respeito à admissão à negociação no mercado regulamentado da  
Euronext Lisbon, das 230.250.000 acções adquiridas pela Seinpart – Participações SGPS, SA no 
âmbito da 2ª fase de reprivatização da Empresa, na sequência do fim, no passado dia 18 de Maio 
de 2009, do período de indisponibilidade de cinco anos previsto no nº1 do artigo 26º da Resolução 
de Conselho de Ministros nº 194/2003, de 30 de Dezembro, e em cumprimento do disposto nos 
art.º 227 e seguintes do Código dos Valores Mobiliários (CodVM). 
 
As acções objecto da admissão à negociação são acções ordinárias, escriturais, nominativas e com 
o valor nominal de um euro cada, estando inscritas em contas de registo de valores mobiliários 
abertas pelos respectivos titulares junto de intermediários financeiros legalmente habilitados para 
exercer a actividade de registo e depósito de valores mobiliários e estão integradas no Sistema 
Centralizado de Valores Mobiliários gerido pela INTERBOLSA, com sede na Avenida da 
Boavista 3433, 4100-138 Porto e com o seguinte endereço electrónico: www.interbolsa.pt. 
 
 
1.4. INFORMAÇÕES SOBRE O EMITENTE 
 
Salienta-se a seguinte informação relativa ao Emitente: 
 

1. A denominação jurídica e comercial do Emitente é Portucel – Empresa Produtora de Pasta 
e Papel, S.A., e encontra-se registado na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal, 
sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 503 025 798; a sua sede social é 
na Mitrena – Apartado 55, 2901-861, Setúbal 
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2. Actualmente, o capital social do Emitente é de 767.500.000 euros, encontrando-se 
integralmente realizado e representado por 767.500.000 acções escriturais e nominativas, 
com o valor nominal de 1 euro cada.  

 
3. Em 30 de Junho de 2010, o número de acções próprias detidas, directa e indirectamente, 

pela Portucel era de 15.054.358. O valor nominal das acções próprias é de 1 euro e o valor 
contabilístico das acções nessa data era de 26.787.706 euros (custo histórico de aquisição). 

 
4. Na presente data encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado da 

Euronext Lisbon, no sistema de negociação em contínuo, 537.250.000 acções 
representativas do capital social do Emitente e 150.000 obrigações, com o valor nominal 
de 1.000 euros cada uma, representativas do empréstimo obrigacionista Portucel – 
2005/2012. 

 
5. O principal accionista da Portucel é o Grupo Semapa que, em 30/06/2010, detinha uma 

participação de 75,46% (directa e indirectamente); a Portucel foi também informada, 
conforme comunicado enviado à CMVM em 12 de Março de 2008, que a Bestinver 
Gestión, S.A. SGIIC tinha adquirido uma participação de 2,01% no seu capital. 

 
A estrutura accionista da Portucel nos últimos 3 anos foi a seguinte:  

 
 
 
Principais Accionistas 31-12-2007 % 31-12-2008 % 31-12-2009 % 30-06-2010 %

Grupo Semapa 578.610.756 75,39% 578.612.856 75,39% 578.994.856 75,44% 579.140.456 75,46%
Seinpar BV 281.152.015 36,63% 250.483.015 32,64% 241.583.015 31,48% 241.583.015 31,48%
Seinpart SGPS 230.839.400 30,08% 230.839.400 30,08% 230.839.400 30,08% 230.839.400 30,08%
Semapa SGPS 56.914.223 7,42% 87.583.223 11,41% 96.865.223 12,62% 97.015.223 12,64%
Semapa SL 8.507.018 1,11% 8.507.018 1,11% 8.507.018 1,11% 8.507.018 1,11%
Seminv SGPS 590.400 0,08% 590.400 0,08% 590.400 0,08% 590.400 0,08%
Cimentospar SGPS 589.400 0,08% 589.400 0,08% 589.400 0,08% 589.400 0,08%
Orgãos sociais 18.300 0,00% 20.400 0,00% 20.400 0,00% 16.000 0,00%

Bestinver Gestión, SA SGIIC - 0,00% 15.443.547 2,01% 15.443.547 2,01% 15.443.547 2,01%

Outros investidores 188.847.044 24,61% 159.977.050 20,84% 158.007.239 20,59% 157.861.639 20,57%

Accções próprias 60.500 0,01% 13.486.947 1,76% 15.054.358 1,96% 15.054.358 1,96%

Total acções 767.518.300 100,00% 767.520.400 100,00% 767.500.000 100,00% 767.500.000 100,00%  
 
 
A Semapa – Sociedade Gestora de Participações, SGPS, S.A., principal accionista da Portucel, 
apresentou, em 2 de Setembro de 2010, as seguintes participações qualificadas, calculadas nos 
termos do artº20º do Código dos Valores Mobiliários:  
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Entidade Nº acções

% capital 
e direitos 
de voto

% dir. de 
voto não 

suspensos

A - Cimigest, SGPS, SA 1.097.966 0,93% 0,97%
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 14.106.675 11,92% 12,50%
Longapar, SGPS, S.A. 20.869.300 17,64% 18,49%
Sonaca, SGPS, S.A. 1.630.590 1,38% 1,44%
OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A. 535.000 0,45% 0,47%
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,53% 0,55%

Administradores da Soc. Agrícola da Q.ta da Vialonga:
Duarte Nuno d'Orey da Cunha 2.907 0,00% 0,00%
Maude da Conceição Santos M. de Queiroz Pereira 145.685 0,12% 0,13%

Sodim, SGPS, S.A. 18.842.424 15,92% 16,69%
Soma: 57.855.746 48,893% 51,25%

B - Banco BPI, S.A. - - -
Banco Português de Investimento, S.A. – carteira própria 3.294 0,00% 0,00%
BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A. 405.804 0,34% 0,36%
Fundos de Pensões geridos pela BPI Pensões - Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S.A. 10.362.388 8,76% 9,18%
Fundos de Investimento geridos pela BPI Fundos – Gestão de Fundos
de Investimento Mobiliário, S.A. 1.237.518 1,05% 1,10%

Soma: 12.009.004 10,15% 10,64%

C - Banco Espírito Santo, S.A. - - -
Fundo de Pensões do BES 3.871.957 3,27% 3,43%

Soma: 3.871.957 3,27% 3,43%

D - Bestinver Gestión, SA, SGIIC - - -
Bestinver Bolsa, F.I. 3.892.368 3,29% 3,45%
Bestinfond, F.I. 2.384.394 2,01% 2,11%
Bestinver Mixto, F.I. 696.737 0,59% 0,62%
Soixa SICAV 453.626 0,38% 0,40%
Bestinver Bestvalue SICAV 414.359 0,35% 0,37%
Bestinver Global, FP 407.007 0,34% 0,36%
Bestinver Ahorro, F.P. 343.616 0,29% 0,30%
Texrenta Inversiones SICAV 127.855 0,11% 0,11%
Loupri Inversiones 34.058 0,03% 0,03%
Divalsa de Inversiones SICAV, SA 22.064 0,02% 0,02%
Acciones, Cup. y Obli. Segovianas 16.740 0,01% 0,01%
Linker Inversiones, SICAV, SA 12.442 0,01% 0,01%
Bestinver Empleo FP 12.059 0,01% 0,01%
Jorick Investment 5.897 0,00% 0,01%

Soma: 8.823.222 7,46% 7,82%

E - ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. - - -
Fundo Inv. Mobiliário ES Plano Dinâmico - Fundo Flexível 2.569.232 2,17% 2,28%

Soma: 2.569.232 2,17% 2,28%

F - Norges Bank (the Central Bank of Norway) 2.468.712 2,09% 2,19%
Soma: 2.468.712 2,09% 2,19%

Participações Qualificadas
calculadas nos termos do artigo 20º do Código de Valores Mobiliários

 
Nota: A Semapa é detentora de 2.720.000 acções próprias, e a sociedade Seminv - Investimentos, 
SGPS, S.A., integralmente dominada pela Semapa, detém 2.727.975 acções da Semapa, havendo 
assim um total de 5.447.975 acções, correspondentes as 4,6% do capital, sujeitas ao regime de 
acções próprias 
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6. Os titulares de acções do Emitente são detentores dos direitos que a lei e os estatutos 

atribuem aos títulos de participações sociais, designadamente o direito à participação nos 
lucros, o direito a participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de voto, o 
direito à partilha do património em caso de dissolução, o direito à conversão das acções, o 
direito à informação e o direito de preferência em ofertas para a subscrição de valores 
mobiliários da mesma categoria. 

 
 
1.5. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EMITENTE  
 
1. A Portucel tem um Conselho de Administração composto por nove membros, um 

Presidente e oito Vogais, que actualmente são os seguintes:  
 

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira 
 

Vogais:  José Alfredo de Almeida Honório 
  Manuel Soares Ferreira Regalado 
  Adriano Augusto da Silva Silveira 
  António José Pereira Redondo       
  José Fernando Morais Carreira de Araújo 
  Luís Alberto Caldeira Deslandes 
  Manuel Maria Pimenta Gil Mata 
  Francisco José Melo e Castro Guedes* 
 

* No dia 1 de Junho de 2009, e no seguimento da renúncia às funções de vogal do Conselho de 
Administração apresentada por Carlos Eduardo Coelho Alves, o Conselho de Administração 
deliberou proceder à sua substituição por cooptação, designando Francisco José Melo e Castro 
Guedes para o desempenho das funções de administrador não executivo, no mandato em curso 
(2007-2010). Na Assembleia Geral de 15 de Março de 2010, foi aprovada a proposta de ratificação 
da designação de Francisco José Melo e Castro Guedes. 

 

2. Cinco dos membros do Conselho de Administração exercem funções executivas e formam 
a Comissão Executiva, que foi eleita e cujos poderes foram delegados por aquele 
Conselho:  

 
Presidente:  José Alfredo de Almeida Honório 
 
Vogais:  Manuel Soares Ferreira Regalado 
 Adriano Augusto da Silva Silveira 
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 António José Pereira Redondo 
 José Fernando Morais Carreira de Araújo 

 
3. A Assembleia Geral do Emitente elegeu um Conselho fiscal composto por um Presidente, 

Duarte Nuno d´Orey da Cunha, e pelos vogais Miguel Camargo Sousa Eiró e Gonçalo 
Nuno Palha Gaio Picão Caldeira e vogal suplente Marta Isabel Guardalino Da Silva 
Penetra, sendo revisor oficial independente a Pricewaterhousecoopers &Associados, 
SROC, representada por Abdul Nasser Abdul Sattar ou por Ana Lopes para o quadriénio 
2007/2010; em 29 de Junho de 2010. os representantes da Pricewaterhousecoopers 
passaram a ser António Alberto Henrique Assis e César Abel Rodrigues Gonçalves. 

 

4. Exceptuando o caso do Revisor Oficial de Contas, cujo endereço de contacto é “Palácio 
Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 – 3.º, 1050 – 217 Lisboa”, todos os restantes membros 
dos seus órgãos sociais têm o seguinte endereço de contacto “Mitrena – Apartado 55, 
2901- 861, Setúbal”; 

 
5. À data do presente Prospecto, nenhum dos membros do Conselho de Administração, 

incluindo os membros da Comissão Executiva, nem do Conselho Fiscal nos últimos 5 
anos: (i) sofreu qualquer condenação relacionada com conduta fraudulenta; (ii) 
desempenhou quaisquer funções executivas como quadro superior ou membro do órgão de 
administração ou de fiscalização de qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em 
processo de falência, insolvência ou liquidação; (iii) foi sujeito a quaisquer acusações 
formais e/ou sanções por parte de autoridades legais ou reguladores (incluindo organismos 
profissionais) nem foi impedido por um tribunal de actuar como membro de um órgão de 
administração, de direcção, e de fiscalização de uma sociedade ou de gerir ou dirigir as 
actividades de qualquer sociedade; 

 
7. Tanto quanto é do conhecimento do Emitente não existem conflitos de interesses 

potenciais entre as obrigações de qualquer uma das pessoas que integram os órgãos de 
administração, de fiscalização e de quadros superiores para com o Emitente ou para com 
qualquer uma das suas filiais e os seus interesses privados ou obrigações; 

 
8. Durante o exercício de 2009, a remuneração total auferida pelo conjunto dos 

administradores na sociedade foi de 6,2 milhões de euros, sendo que o valor da 
remuneração do Revisor Oficial de Contas foi de 241,4 mil euros e o do Conselho Fiscal 
de 47,6 mil euros. 

 
9. No exercício de 2009, e com excepção da remuneração fixa e variável, não ocorreram 

outras remunerações pagas sobre a forma de participação nos lucros e/ou de pagamentos 
de prémios. Também não foram pagas nem são devidas quaisquer indemnizações a ex-
administradores executivos, relativas à cessação de funções durante o exercício. Não 
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existem planos de atribuição de acções ou de direitos de adquirir opções sobre acções ou 
de qualquer outro sistema de incentivos com acções. 
 

10. Em 31/06/2010, os valores mobiliários da sociedade detidos pelos titulares de órgãos 
sociais eram os seguintes: 

 
- António José Pereira Redondo:  6.000 acções 
- Adriano Augusto da Silva Silveira:  2.000 acções  
- Duarte Nuno d´Orey da Cunha: 16.000 acções 
 
Os valores mobiliários de sociedades dominadas ou em relação de grupo com a Semapa 
detidos pelos titulares dos órgãos sociais em 30/06/2010 eram os seguintes: 
 
- José Alfredo de Almeida Honório: 20.000 acções da Semapa SGPS, S.A. 
- Duarte Nuno d´Orey da Cunha:   2.907 acções da Semapa SGPS, S.A. 
 
Desde 30/06/2010 até 30 de Setembro de 2010 não foram efectuadas pelos membros do 
Conselho de Administração e Fiscalização do Emitente quaisquer transacções sobre 
acções do Emitente ou das sociedades que com ele se encontram em situação de domínio 
ou grupo. 

 
11. O emitente possui uma Comissão de Auditoria, com a seguinte composição: 
 

Presidente:  Francisco José Melo e Castro Guedes  
 
Vogais:   José Miguel Gens Paredes 
   Álvaro Ricardo Nunes 
 
 

12. A remuneração dos Administradores do Emitente é fixada por uma comissão de fixação de 
vencimentos, cuja composição actual é a seguinte: 

 
Presidente:  José Gonçalo Maury em representação da Egon Zehnder 

 
Vogais:   João Rodrigo Appleton Moreira Rato 

   Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses 
 
13. Para além destas comissões, existem no seio da Sociedade outras comissões 

especializadas, nomeadamente o Conselho Ambiental, a Comissão de Controlo Interno, a 
Comissão de Controlo de Governo Societário, a Comissão de Sustentabilidade, a 
Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões e a Comissão de Análise e 
Acompanhamento de Riscos Patrimoniais, cuja composição e actividades se encontram 
detalhadas no ponto 6.6 do presente prospecto. 

 
14. A Sociedade segue o Código do Governo das Sociedades Cotadas da CMVM, 

nomeadamente através da aplicação do regulamento da CMVM nº1/2010, muito embora 
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com a estrutura aprovada pelo regulamento da CMVM nº7/2001, de acordo com a 
possibilidade conferida pela circular da CMVM de 26 de Janeiro de 2010. Estes 
regulamentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio da CMVM na Internet, no 
endereço www.cmvm.pt . 

 
Neste prospecto a sociedade faz uma avaliação discriminada da actual situação respeitante 
à adopção das recomendações do Governo da Sociedade, relativas ao Regulamento da 
CMVM nº 1/2010; essa avaliação está resumida numa tabela que consta do capítulo 6.7. 

 
 

 

1.6. PANORÂMICA GERAL DAS ACTIVIDADES 
 
Perfil do Grupo: a estrutura empresarial do Grupo é actualmente a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negócio florestal: o Grupo Portucel é o maior gestor florestal português. Focalizando a sua 
actividade nas plantações de eucalipto, o Grupo tem sob gestão cerca 120 mil hectares, dos quais 
cerca de 75% são de eucalipto, equivalentes a cerca de 14% da área florestal portuguesa de 
eucalipto. 
 
A floresta é uma área estratégica para o grupo Portucel, justificando o seu empenho em garantir a 
sustentabilidade e o futuro deste património tão valioso. Sendo um promotor activo do processo de 
certificação em Portugal, o Grupo detém a certificação florestal, pelo organismo internacional de 
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referência FSC (Forest Stewardship Council)  desde 2007, de 85% da área sob sua gestão, ou seja, 
o equivalente a 102 mil hectares, que representou, em 2009, 49% do total de florestas certificadas 
a nível nacional por este sistema . Adicionalmente e também em 2009 o Grupo obteve igualmente a 
certificação PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) para as áreas florestais 
sob sua gestão. 
 
No último quinquénio, o abastecimento de madeira no mercado doméstico foi realizado 
principalmente através do recurso aos produtores florestais privados, representando a madeira 
oriunda das matas do Grupo cerca de 17% das suas necessidades desta matéria -prima. No mesmo , 
verificou-se também algum recurso a importações, sendo que nos anos de 2008 e 2009, estas 
foram mais significativas. 
 
Negócio da pasta: A pasta de papel produzida pelo Grupo Portucel enquadra-se dentro do grupo 
denominado genericamente por pastas brancas e mais especificamente por BEKP (Bleached 
Eucalyptus Kraft Pulp), na medida em que recorre unicamente à madeira de eucalipto. 
 
Confrontando a procura observada em 2009 com a capacidade instalada, é possível concluir que 
existe actualmente um excesso de capacidade de pastas brancas face à procura estimada, facto que, 
associado a uma forte quebra na procura apenas parcialmente compensada por encerramentos de 
capacidade ou paragens, levou a uma descida acentuada do preço da pasta no final do ano de 2008 
e na primeira metade de 2009. 
 
 

Procura e Oferta de Pastas Brancas 
2005-2009
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Fonte: Hawkins Wright (Abril 2010) 
 
Os custos médios de fornecimento das pastas BHKP diferem significativamente, o que se justifica 
em grande parte pelos custos das matérias-primas (designadamente da madeira) e de distribuição, 
resultando daqui que são os países do hemisfério sul que apresentam os custos operacionais mais 
competitivos. 
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Custos Médios de Produção e Distribuição de Pasta de BHKP
(CIF na Europa Ocidental; USD/ton; 2ºTrimestre de 2010)
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Fonte: Hawkins Wright (Abril 2010) 

 
Apesar dos níveis de custos diferirem significativamente, as pastas assumem uma natureza de 
commodity  e os seus preços são normalmente fixados em dólares norte-americanos (USD), razão 
pela qual as receitas e a rentabilidade dos produtores não norte-americanos são significativamente 
afectadas pelas flutuações das taxas de câmbio. 
 
Por outro lado, conforme se poderá observar no gráfico seguinte, o preço da pasta BHKP 
apresentou no passado um comportamento marcadamente cíclico se bem que tendencialmente 
positivo, induzido pelos diferentes ritmos de expansão da capacidade instalada e da procura, das 
expansões e encerramentos das linhas de produção, e dos desequilíbrios daí resultantes. Tal como 
referido anteriormente, e em consequência do aumento da oferta de pasta que chegou ao mercado 
na segunda metade de 2008 conjugado com a grave crise económica mundial, o preço da pasta 
BHKP registou a partir de Setembro de 2008 uma queda muito acentuada, interrompendo assim a 
tendência de subida registada nos últimos 6 anos. A situação alterou-se no 2º semestre, com uma 
forte subida dos preços, reflexo da grande procura do mercado chinês, o principal driver do lado 
da procura em 2009. 
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Evolução mensal do preço da pasta 
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O Grupo Portucel:  
 
• Tem três unidades fabris que, em conjunto, possuem uma capacidade instalada de produção de 

pasta BEKP de 1.375 mil toneladas por ano; quando a nova Fábrica de Papel de Setúbal estiver 
a produzir a sua capacidade nominal, aproximadamente 285 mil toneladas serão direccionadas 
para o mercado, sendo as restantes 1 090 mil integradas na produção de papel. 

 
• Em termos de capacidade instalada, o Grupo Portucel é, assim, o quarto maior produtor 

mundial e o maior produtor europeu de pasta BEKP: 
 
  
Capacidades Anuais de Produção de Pasta BEKP (mil ton.; 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Aracruz +VCP;  inclui 50% da Veracel 

  Fonte: Hawkins Wright (Abril, 2010)  
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• Em termos de desempenho do Grupo, a produção de pasta branca de eucalipto ascendeu a 1,34 
milhões de toneladas em 2009, mantendo-se ao mesmo nível do ano anterior e posicionando-o 
como o maior produtor europeu e um dos maiores a nível mundial, neste tipo de pasta. 

 
• O Grupo vendeu 492 mil toneladas de pasta em 2009, quantidade inferior ao volume vendido 

em 2008, devido ao aumento da integração de pasta resultante do arranque da nova fábrica de 
papel do Grupo, no 2º semestre de 2009.  

 
• Estima-se, assim, que as vendas de BEKP do Grupo tenham correspondido, em 2009, a cerca 

de 3,2% da procura mundial e a perto de 8,3% do consumo verificado nos mercados europeus. 
 
Negócio do papel: o Grupo Portucel dedica-se à produção e comercialização de papéis finos de 
impressão e escrita não revestidos (UWF). 
 
De acordo com dados da Cepifine, a procura global de papéis finos não revestidos nos mercados 
da Europa Ocidental registou um crescimento médio anual de cerca de 1,3%, entre 1998 e 2008, 
progredindo de aproximadamente 7,3 para perto de 8,3 milhões de toneladas. 
 
Este crescimento global é composto por taxas anuais mais aceleradas nos papéis de escritório 
(“Cut-Size”) de 2,6% em igual período e de 0,2% no Folio e nas Bobinas. 
 
No entanto, em 2008 e em 2009, a procura de papel UWF registou uma quebra importante de 
4,5% como resultado da profunda recessão a nível mundial. 
 
 

Evolução de Procura de Papel UWF na Europa Ocidental
(mil ton.) 
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Fonte: Cepifine 

 
Os preços médios de venda foram negativamente afectados entre 2001 e 2005 devido sobretudo ao 
fraco desempenho da procura de 2001 a 2003, à desvalorização do USD face ao euro e o 
desenvolvimento de novas capacidades fora do mercado europeu, atraindo para o mercado europeu 
importações a preços mais competitivos. 
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Evolução do preço médio do PIX "A4 -Copy B"
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Os valores apresentados no gráfico anterior referem-se ao preço por tonelada, em euros, para o 
papel A4 não revestido de 80 g/m2, tradicionalmente designado como papel de escritório. 
 
Esta trajectória de queda dos preços médios de venda dos papéis UWF foi, entretanto, 
interrompida, assistindo-se a uma recuperação a partir de 2006 até 2008, com o preço médio de 
2008 a situar-se em 851 euros por tonelada, um valor ainda assim muito abaixo dos valores 
registados entre 2000 e 2003. Esta melhoria explica-se em parte pela importante redução de 
capacidade instalada no mercado europeu que totalizou 1,2 milhões de toneladas entre 2005 e 
2008.  
 
Em 2009, os preços médios de venda voltaram a cair, para níveis de cerca de 804€/ton, reflectindo 
a forte quebra na procura de papel UWF, resultante do enquadramento económico fortemente 
negativo. 
 
Refira-se que, nos últimos dezasseis anos, as duas únicas novas fábricas de papel UWF 
introduzidas no mercado europeu foram construídas pelo Grupo Portucel, nos complexos 
industriais da Figueira da Foz e de Setúbal, respectivamente. 
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O Grupo Portucel: 
 
• Possui 2 fábricas de papel, localizadas nos complexos industriais de Setúbal e da Figueira da 

Foz, que, em conjunto possuem actualmente uma capacidade instalada de produção anual 1.550 
milhares de toneladas de produto transformado. 

 
• De acordo com os dados divulgados pelo EMGE de Março de 2010, o Grupo Portucel possui 

cerca de 16,6% da capacidade produtiva instalada de papéis UWF na Europa, o que lhe permite 
ser líder de mercado nestes tipo de papel: 

 

Quotas de capacidade dos 5 Maiores Produtores da Europa 
(incluindo a Rússia)

16,6% 15,0% 13,8% 12,1% 10,8%

Portucel Stora Enso Mondi UPM International Paper

 
Fonte: EMGE Março 2010 

 
• Num contexto de mercado particularmente difícil, as vendas globais de papel do Grupo em 

2009 ascenderam a 1.130 mil toneladas, configurando um aumento de 11,1 % em relação a 
2008. Este crescimento foi sustentado num alargamento da cobertura geográfica das vendas, 
atingindo mais de 100 países em todo o Mundo e reforçando o Grupo como um dos principais 
actores portugueses nos mercados internacionais. O Grupo aumentou as vendas para a Europa 
em 1% e em 11% nos EUA, facto assinalável no momento vivido nestes mercados chave na 
nossa actividade comercial. 

 
• Em 2009, a Portucel produziu 1.133 mil toneladas de papéis UWF (mais 7,5% do que em 

2008), quantidade a que correspondeu uma taxa de utilização da capacidade produtiva instalada 
de cerca de 100%, significativamente superior à taxa média de 85% com que os produtores 
instalados na Europa laboraram no ano transacto. 

 
• O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas 

próprias que, em 2009, representaram 61% das vendas de produtos transformados, um valor 
singularmente elevado em empresas desta dimensão a nível europeu e que consolida a posição 
de relevo nos mercado onde está presente. 
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Negócio da energia: O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energias renováveis a partir 
de biomassa. 
• Em 2009, o Grupo produziu cerca de 54% da energia eléctrica produzida em Portugal a partir 

da valorização deste recurso renovável, optimizando assim a eficiência da sua utilização no 
fabrico dos produtos intermédios e finais.   

 
• Em 2009 o Grupo atingiu uma produção bruta de energia eléctrica de 1.148 GWh, registando-

se um aumento de cerca de 18% face ao ano anterior, essencialmente devido ao início da 
produção da nova central de co-geração de ciclo combinado. Esta produção total corresponde 
ao consumo médio de 520 mil habitantes e a 2,5% da produção total nacional.  

 
• Refira-se que todas as unidades fabris do Grupo se encontram licenciadas para o fornecimento 

à Rede Eléctrica Nacional da totalidade da energia eléctrica produzida, por co-geração de 
acordo com a Portaria nº 399/2002. Cada um dos três complexos fabris é auto-suficiente em 
termos de produção de energia térmica e eléctrica, incluindo o contributo da Central de Co-
geração a gás natural, instalada no Complexo industrial da Figueira da Foz, na qual o Grupo 
detém uma participação de 8%.  

 
Qualidade : o Grupo Portucel considera o desenvolvimento dos aspectos da Qualidade, nas suas 
várias vertentes, como um dos factores competitivos que mais tem contribuído para consolidar o 
sucesso do Grupo no mercado das pastas celulósic as e papéis não revestidos de impressão e 
escrita.   
 
Dada a vocação papeleira do Grupo, é no domínio do desenvolvimento de produtos de papel que 
mais se concentra o esforço para se atingirem padrões de qualidade particularmente elevados, 
confirmados pelo permanente benchmarking com a principal concorrência internacional, enquanto 
se desenvolvem novos produtos que irão satisfazer as necessidades do mercado e diversificar a 
oferta papeleira do Grupo, e se apoia a área comercial dotando-a de meios que permitam 
evidenciar os atributos e vantagens dos papéis da Empresa face à concorrência.   
   
Desempenho ambiental: os indicadores ambientais da actividade do grupo Portucel revelaram 
sustentadas melhorias de desempenho em todas as suas fábricas em 2009, como resultado de 
sistemáticos investimentos neste domínio. 
 
As instalações fabris do Grupo evidenciaram em 2009 um desempenho positivo e sustentado em 
todos os indicadores de eco-eficiência, designadamente na redução do consumo de matéria-prima, 
água, energia e produtos químicos. O destaque vai para as melhorias obtidas ao nível das emissões 
para os meios receptores aquáticos, que nos últimos 5 anos totalizaram reduções de cerca de 70% 
em matéria orgânica biodegradável e de cerca de 30% no caso de sólidos suspensos e fósforo. 
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Recursos Humanos: é entendimento do Grupo Portucel que um dos seus principais factores de 
sucesso assenta na qualificação e competência dos recursos humanos de que dispõe. Neste 
contexto, a política de recursos humanos do Grupo está orientada: por um lado, para a melhoria 
contínua da produtividade, através do reforço da qualificação dos colaboradores e do 
desenvolvimento das suas competências; e por outro lado, para um esforço de racionalização e 
redimensionamento. 
 
Entre 2003 e 2007, o número de colaboradores do Grupo foi gradualmente reduzido, passando de 
2.229 para 1.952 – uma contracção acumulada de cerca de 12,4% – em resultado do esforço de 
reestruturação interna e da identificação de postos de trabalho que, em consequência dos 
investimentos realizados e do redesenho de processos, se tornaram redundantes. 
 
Em 2008 assistiu-se a uma viragem na evolução do efectivo do Grupo, uma vez que o ano ficou 
marcado pelo processo de selecção e recrutamento dos colaboradores para a nova fábrica de papel 
do Grupo em Setúbal. Este processo, que prosseguiu ao longo de 2009, deu origem ao 
recrutamento de 285 colaboradores (no final de 2009). O quadro actual de pessoal desta unidade 
possui como habilitação escolar mínima o ensino secundário ou equivalente, sendo que mais de 
70% têm idade igual ou inferior a 30 anos.  
 
Investimentos tangíveis: Entre 2007 e 2009, o Grupo Portucel concretizou projectos que se 
traduziram em dispêndios de capital fixo num montante global de aproximadamente 805 milhões 
de euros, dos quais cerca de 52,8 milhões de euros reportados ao exercício de 2007, 246,9 milhões 
de euros ao exercício de 2008 e 505,4 milhões ao exercício de 2009.  
 
 

A evolução do volume de dispêndio de capital fixo do Grupo no último triénio reflecte o ciclo de 
forte investimento que se iniciou em 2007, e no qual a construção da nova fábrica de papel em 
Setúbal assume um destaque preponderante. No ano de 2009, o investimento na nova fábrica de 
papel totalizou cerca de 377 milhões de euros, sendo que este investimento representou cerca de 
68% do total do valor de investimento realizado entre 2007 e 2009. 
 
Também a área da energia se destaca em termos do montante investido, totalizando cerca de 126 
milhões de euros, ou seja, 16% do montante investido no período em análise. Os grandes projectos 
desenvolvidos nesta área englobam a construção de uma central de cogeração a gás natural, de 
duas centrais de produção de energia através de biomassa e de uma turbina para cogeração a 
biomassa, tendo os dois primeiros sido concluídos ainda em 2009 e o último no 3º trimestre de 
2010. 
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1.7. EXPLORAÇÃO E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMITENTE 
 
Dados financeiros seleccionados: Os presentes dados financeiros seleccionados foram preparados 
a partir das demonstrações  financeiras consolidadas do Emitente relativas aos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2007, 2008, 2009, 30 de Junho de 2010 e 30 de Setembro de 2010. 
 
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. 
  
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, e 
tomando por base o custo histórico, excepto para os instrumentos financeiros derivados e activos 
biológicos que se encontram registados ao justo valor. 
 
No quadro seguinte apresenta-se um resumo dos principais indicadores económico-financeiros  
consolidados da Portucel, relativamente aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2007, 2008, 
2009 e 30 de Setembro de 2010, os quais respeitam as demonstrações financeiras consolidadas da 
Empresa, para as quais se remete a respectiva consulta no Capítulo 12 do presente Prospecto, não 
devendo delas ser dissociados. 
  



 24/182 

Dados financeiros (Valores em milhões de euros) 
 
 

9 Meses   
30-09-2010

9 Meses   
30-09-2009 2009 2008 2007

Demonstração de Resultados
Vendas e prestações de serviços 1.003,7 806,1 1.095,3 1.131,9 1.147,4
Cash flow operacional (EBITDA) a

288,7 154,1 222,2 271,7 340,7
Resultados operacionais (EBIT) 212,3 94,5 132,1 181,1 260,3
Resultados financeiros (17,1) (9,3) (7,5) (19,6) (27,5)
Resultados antes de impostos 195,2 85,2 124,5 161,5 232,8
Resultado líquido 154,3 72,5 105,1 131,1 154,0
Cash flow b

230,7 132,1 195,2 221,7 234,4

Balanço
Activos não correntes 2.126,9 2.022,0 2.137,3 1.741,8 1.578,0
Activos correntes 528,7 436,1 423,9 709,5 880,7
Activo líquido total 2.655,5 2.458,0 2.561,2 2.451,3 2.458,7
Capital próprio 1.364,7 1.237,9 1.270,6 1.246,3 1.176,2
Passivos não correntes 925,8 644,4 636,3 901,4 880,1
Passivos correntes 365,1 575,7 654,3 303,7 402,3
Passivos remunerados 765,9 752,7 752,3 703,0 752,9
Endividamento líquido c 603,9 630,8 670,0 459,7 367,7

Indicadores Económico-Financeiros
EBITDA / Vendas e prestações de serviços 28,8% 19,1% 20,3% 24,0% 29,7%
EBIT / Vendas e prestações de serviços 21,2% 11,7% 12,1% 16,0% 22,7%
Leverage financeiro d 30,7% 33,8% 34,5% 26,9% 23,8%
Endividamento líquido / EBITDA  e 1,7 3,0 3,0 1,7 1,1
EBITDA / Resultados financeiros 16,9 16,6 29,4 13,8 12,4
Dispêndio de capital fixo 66,7 352,2 505,4 246,9 52,8
Rentabilidade dos capitais empregues f 14,5% 7,0% 7,2% 11,1% 16,5%
Rentabilidade dos capitais próprios g 15,6% 7,8% 8,4% 10,8% 13,4%

 
a. EBIT + Depreciações, amortizações e perdas por imparidades + Provisões 
b. Resultados após impostos + Depreciações, amortizações e perdas por imparidades + Provis ões 
c. Passivos remunerados – Caixa e seus equivalentes (em 2008 inclui acções próprias ao valor de mercado) 
d. Endividamento líquido / (Endividamento l íquido + Capital próprio) 
e. EBITDA dos últimos 12 meses 
f.  EBIT / (Endividamento líquido médio + Capital próprio  médio) 
g. Resultado líquido / Capital próprio médio  

 
 
1.8. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 
A proposta de distribuição de dividendos da Portucel é da competência do seu Conselho de 
Administração, subordinando-se à legislação em vigor e aos Estatutos da Empresa. 
 
Os dividendos distribuídos, por cada acção em circulação, relativamente aos resultados apurados 
em 2007, 2008 e 2009 foram os seguintes: 
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Dividendo ilíquido por acção

0,105 € 0,105 €
0,083 €

2007 2008 2009

 
 
Nos últimos três anos, os dividendos distribuídos foram de 0,105 euros em 2007 e 2008, tendo 
diminuído para 0,0825 euros em 2009 por cada acção em circulação. O dividendo referente ao ano 
de 2007 foi pago em duas tranches, tendo sido pago um dividendo antecipado em 18 de Dezembro 
de 2007, no valor de 0,07 € por acção, e um dividendo adicional de 0,035 € por acção no dia 8 de 
Abril de 2008. Este pagamento antecipado do dividendo relativo a 2007 permitiu aos pequenos 
accionistas usufruírem de um benefício fiscal, que expirava em 31 de Dezembro de 2007, e 
resultou de uma deliberação do Conselho de Administração da Portucel.  
 
 
 
1.9. CONTRATOS SIGNIFICATIVOS 
 
O Emitente não é parte em qualquer contrato significativo de que dependa para prosseguir o seu 
objecto social, para além daqueles que decorrem do normal decurso das suas actividades e 
investimentos em curso. 
 
 
1.10. INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 
 
Após um período de forte crescimento no primeiro semestre, a economia da zona euro começa a 
demonstrar alguns sinais de abrandamento , nomeadamente como resultado do fortalecimento do 
euro face a outras moedas e consequente impacto nas exportações, as quais constituíram o 
principal motor da recuperação europeia. Deste modo, as expectativas de evolução económica na 
zona euro, embora se mantenham positivas, têm vindo a registar alguma moderação, existindo 
alguns factores de incerteza que poderão ter um impacto negativo. Entre estes, destaca-se a 
evolução do euro em relação a outras moedas, nomeadamente o dólar, o impacto das medidas de 
consolidação orçamental em curso em muitos países europeus, as restrições ao financiamento 
bancário à economia, que se poderão agravar com as novas regras de capitalização bancária, e o 
risco de se verificar nova crise financeira despoletada pela situação dos  países periféricos.  
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Também nos EUA, um dos principais mercados do Grupo, os indicadores económicos têm 
apontado nos últimos meses para um progressivo abrandamento da economia, como resultado de 
uma procura interna muito fraca, sendo as perspectivas de crescimento a médio prazo bastante 
moderadas. 

 
A evolução da actividade de papel do Grupo reflecte este enquadramento. No primeiro semestre a 
procura global recuperou em relação aos níveis extremamente baixos do início do ano passado, o 
que se reflectiu no fortalecimento das carteiras de encomendas junto dos produtores, no aumento 
das taxas de utilização de capacidade e no consequente aumento generalizado dos preços de venda. 
Esta evolução foi sustentada por um baixo nível de existências nos principais produtores europeus 
no início do ano e pela desvalorização do euro face ao dólar, que deu maior competitividade aos 
produtores europeus. No terceiro trimestre manteve -se uma envolvente positiva, embora com 
menor intensidade. A valorização do euro e consequente impacto nas exportações, que tinham sido 
no primeiro semestre um dos principais drivers do crescimento, e o final do ciclo de reposição de 
stocks, provocaram algum abrandamento da procura. Esta evolução reflectiu–se principalmente 
numa redução das carteiras de encomendas, que se mantêm no entanto em níveis muito 
confortáveis.  
 

As expectativas de evolução da actividade de papel do Grupo para os próximos meses têm assim 
que se manter prudentes. Para além dos já mencionados factores de risco para a economia europeia 
e final do ciclo de reposição de stocks, também a entrada em funcionamento de novas capacidades 
de papel na Ásia e uma eventual correcção em baixa dos preços da pasta poderão trazer algum 
desequilíbrio ao mercado, não aconselhando uma leitura mais optimista para a evolução do sector. 

 

Importa realçar que a taxa de desemprego permaneceu em níveis bastante elevados durante todo o 
período na Europa e EUA, o que penaliza de forma importante o consumo de papel, 
nomeadamente de papel de escritório, segmento que representa mais de 50% do volume de vendas 
do Grupo.  
 

No mercado da pasta, o principal factor de incerteza advém da sustentabilidade dos níveis de 
procura provenientes da China. Algum abrandamento do consumo neste mercado, já evidenciado 
durante o corrente ano, associado à reentrada em funcionamento da capacidade temporariamente 
retirada, provocou alguns desequilíbrios, que se traduziram num ajustamento no preço. Por outro 
lado, os aumentos de capacidade de produção de papel que se estão a verificar na Ásia, 
nomeadamente na China, o fecho de capacidade obsoleta que está em curso neste País, assim 
como o ambiente ainda positivo que vive a indústria de papel na Europa, poderão constituir 
factores de sustentabilidade da procura a médio prazo. De realçar, no entanto, que a decisão do 
Grupo de progredir ao longo da cadeia de valor, aumentando significativamente a produção de 
papel, integrando cada vez mais pasta em papel e aumentando a produção de energia, reduz a 
exposição da Portucel à volatilidade do mercado da pasta.  

 

No negócio de energia, após a entrada em funcionamento da nova turbina a vapor para a central de 
cogeração a biomassa no complexo industrial da Figueira da Foz, concluiu-se o programa de 
investimentos que o Grupo decidiu realizar nesta área e que constitui uma forte aposta no seu 
crescimento sustentável. Com a actual capacidade instalada, o Grupo irá produzir cerca de 5% de 
toda a energia eléctrica produzida em Portugal, obtida na sua grande maioria a partir de recursos 
renováveis – biomassa florestal e subprodutos de exploração. 
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A importância da fileira florestal do eucalipto na economia portuguesa tem vindo a aumentar 
desde 2008, representando à data de 31 de Agosto do corrente ano 5,9%   do total das exportações 
portuguesas, incorporando um elevadíssimo coeficiente de valor acrescentado nacional. 
 

Este importante segmento da economia nacional concorre com sucesso no quadro da economia 
global, produzindo e vendendo produtos tecnologicamente sofisticados num número crescente de 
mercados. 
Todavia, permanece a necessidade de adequar a oferta de madeira certificada à procura crescente e 
de ajudar os agentes económicos da produção florestal a aumentar a produtividade, as áreas 
plantadas e a certificar a respectiva gestão florestal. 

 

Tal como detalhado anteriormente, o Grupo prossegue igualmente o processo de análise das 
possibilidades de expansão internacional no Hemisfério Sul, de forma a tomar as respectivas 
decisões com a segurança necessária. 

 
 
1.11. INFORMAÇÃO INSERIDA POR REMISSÃO  
 
Os documentos  abaixo indicados são por inseridos remissão (na sua totalidade) e, nessa medida, 
constituem parte integrante deste Prospecto: 
 
• Relatório e Contas Consolidado do Exercício de 2007; 
• Relatório e Contas Consolidado do Exercício de 2008; 
• Relatório e Contas Consolidado do Exercício de 2009; 
• Relatório do 1º trimestre de 2010; 
• Relatório do 1º Semestre de 2010 
• Divulgação de Resultados e Relatório do 3ºTrimestre de 2010 
 
Estes documentos encontram-se disponíveis no site do Emitente – www.portucelsoporcel.com –  e 
na sua sede: Mitrena, Apartado 55 Setúbal; estes documentos estão também disponíveis no site da 
CMVM em www.cmvm.pt. 
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2. FACTORES DE RISCO  
 
Os potenciais investidores deverão ponderar cuidadosamente os factores de risco adiante descritos 
e demais informação contida neste Prospecto previamente à tomada de qualquer decisão de 
investimento relativamente às Acções. Qualquer dos riscos que se destacam neste Prospecto 
poderá ter um efeito significativamente negativo na actividade, resultados operacionais, situação 
financeira e perspectivas futuras do Emitente, bem como poderá afectar de forma negativa o preço 
de mercado das acções representativas do capital social do Emitente. 
 
Os potenciais investidores deverão estar cientes de que os riscos descritos neste Prospecto não são 
os únicos a que o Emitente se encontra sujeito, encontrando-se descritos os principais riscos e 
incertezas relativos à actividade, resultados operacionais, situação financeira ou perspectivas 
futuras do Grupo que actualmente se encontram identificados. Poderão existir riscos e incertezas 
adicionais que actualmente sejam considerados como não significativos ou dos quais não haja 
conhecimento, podendo qualquer desses riscos ter um efeito significativamente negativo sobre a 
actividade, resultados operacionais, situação financeira, perspectivas futuras do Grupo ou 
capacidade deste para atingir os seus objectivos.   
 
A ordem pela qual os seguintes riscos são apresentados não constitui qualquer indicação 
relativamente à possibilidade da sua ocorrência. 
 

2.1. RISCOS RELATIVOS À ACTIVIDADE DA PORTUCEL 
  
Matérias -primas : O aprovisionamento de madeira, nomeadamente de eucalipto, está sujeito a 
variações de preço e a eventuais dific uldades de abastecimento que poderão ter um impacto 
significativo nos custos de produção das empresas produtoras de BEKP.  
 
A realização de novas plantações florestais de eucaliptal em Portugal está sujeita a autorização das 
entidades competentes, pelo que  o aumento das áreas florestadas ou a substituição de algumas das 
actuais áreas está dependente, entre outros factores, da decisão dos proprietários florestais que se 
estimam em cerca de 400.000, dos normativos aplicáveis e da celeridade das entidades 
competentes.  
 
Em caso de insuficiência da produção nacional, em quantidade e em qualidade, nomeadamente em 
termos de madeira certificada, o Grupo poderá ter de aumentar as quantidades de madeira 
importadas. 
 
Deve-se registar a preocupação de que a utilização para queima, com o único objectivo de 
produção de energia eléctrica, de madeira susceptível de integração vertical no processo industrial, 
poderá vir a gerar distorções no mercado da madeira de eucalipto. 
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Preço de mercado da pasta e do papel: Os preços da BEKP e do papel UWF são formados no 
mercado mundial em regime de concorrência global e influenciam de forma determinante as 
receitas do Grupo e a sua rentabilidade. Com a entrada em funcionamento da nova fábrica de papel 
de Setúbal em Agosto de 2009, a evolução do preço do papel passou a ter um peso ainda mais 
preponderante. De facto, em 30 de Dezembro de 2009, cerca de 76% das receitas do Grupo 
provinham do negócio do papel. 
 
As variações dos preços quer da BEKP quer do papel UWF resultam, essencialmente, de 
alterações da oferta e da procura e da situação financeira de cada um dos diferentes agentes 
económicos intervenientes em cada um destes mercados (produtores, traders, distribuidores, 
clientes, etc.) a nível mundial, que provocam diferentes e sucessivos níveis de preços de equilíbrio 
aumentando a volatilidade do mercado global. 
 
Procura dos produtos do Grupo Portucel: Uma eventual diminuição da procura de BEKP e de 
papel UWF nos mercados da União Europeia e dos Estados Unidos poderá ter um impacto 
significativo nas vendas do Grupo. O Grupo exporta mais de 90% da sua produção, sendo que o 
mercado Europeu representou cerca de 80% das vendas de pasta e papel do Grupo em 2009.  
 
A procura de BEKP produzida pelo Grupo depende também da evolução da capacidade instalada 
para produção de papel a nível mundial, dado que os principais clientes do Grupo são produtores 
de papel. 
 
A procura de papel de impressão e escrita tem estado, historicamente, relacionada com factores 
macroeconómicos e com o crescente uso de mate rial de cópia e de impressão. Uma quebra da 
economia, a nível mundial, poderá provocar um abrandamento ou decréscimo da procura do papel 
de impressão e escrita e por essa via afectar o desempenho do Grupo. 
 
As preferências dos consumidores podem ter um impacto na procura global de papel ou de certos 
tipos em particular, tais como na procura de produtos reciclados ou produtos com fibra virgem 
certificada .  
 
Concorrência: o aumento da concorrência nos mercados da pasta e papel pode ter um impacto 
significativo nos preços e consequentemente na rentabilidade do Grupo. 
 
Os mercados de pasta e papel são altamente competitivos, pelo que a ocorrência de novas 
capacidades poderá ter um impacto relevante nos preços praticados a nível mundial. 
 
Os produtores oriundos do hemisfério sul (nomeadamente do Brasil, Chile, Uruguai e da 
Indonésia), com custos de produção significativamente mais baixos, têm vindo a ganhar peso no 
mercado, deteriorando o posicionamento competitivo dos produtores europeus de pasta para 
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mercado. 
 
Estes factores têm obrigado o Grupo a realizar investimentos significativos de modo a manter os 
seus custos competitivos e a produzir produtos de elevada qualidade, sendo de prever que esta 
pressão concorrencial se mantenha no futuro. 
 
O Grupo Portucel vende a quase totalidade do papel que produz na Europa, detendo quotas de 
mercado particularmente expressivas nos países da Europa do Sul e quotas de mercado relevantes 
nos outros principais mercados europeus, assim como uma presença importante nos EUA. 
 
O aumento de capacidade produtiva de papel, em 500 mil toneladas por ano, resultante da entrada 
em funcionamento da nova fábrica de papel no complexo fabril de Setúbal e de eventuais 
investimentos que o Grupo faça nesta área poderão significar dificuldades de distribuição 
acrescidas e preços de venda menos interessantes, inerentes à entrada em novos mercados.   
 
Crédito a clientes: o Grupo encontra-se sujeito a risco de incumprimento no crédito que concede 
aos seus clientes, tendo adoptado uma política de gestão da cobertura deste risco dentro de 
determinado níveis através da negociação de seguro de crédito com uma entidade independente 
especializada. As vendas que não estão abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras 
que asseguram que estas são efectuadas a clientes com um histórico de crédito apropriado e são 
parcialmente cobertas por garantias bancárias, ou, encontram-se dentro de limites de exposição 
razoáveis e possíveis.  
 
No entanto, o agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afectem apenas 
as economias a uma escala local pode originar uma deterioração na capacidade dos clientes do 
Grupo em saldar as suas obrigações, levando a que as entidades que prestam o seguro de crédito 
diminuam significativamente o montante das linhas que disponibilizam para esses clientes. Este é 
o cenário que se verifica actualmente e que resulta em sérias limitações nos montantes que se 
conseguem vender a certos clientes do Grupo, sem incorrer directamente em níveis de risco de 
crédito incomportáveis.   

 
Taxas de câmbio: A variação da taxa de câmbio do Euro face a outras divisas pode afectar 
significativamente os custos e as receitas da Empresa de diversas formas.  
 
Por um lado, o preço da BEKP 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 dessas vendas serem denominadas em Euros ou noutra moeda. Por outro lado, 
uma parte das vendas de papel UWF é denominada em moedas diferentes do Euro, nomeadamente 
em USD e GBP , entre outras com menor preponderância. Por esta via também a evolução do Euro 
face a estas moedas poderá ter um impacto significativo nas vendas futuras da Empresa. 
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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, caso não contrate 
instrumentos de cobertura deste risco, como vem sendo prática para as vendas de BEKP. Deste 
modo, existe permanentemente, no seu activo, um montante significativo de créditos a receber 
expostos a risco cambial.   
 
O Grupo não detém investimentos em operações externas que sejam materialmente relevantes e 
cujos activos líquidos estejam expostos ao risco cambial, com excepção da sua subsidiária  
comercial Soporcel NA, detida a 100% pelo Grupo e cujo capital social totaliza cerca de 25 
milhões de dólares.  
 
Taxas de juro: o custo 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 e longo prazo) e adicionadas de prémios de risco oportunamente 
negociados. Deste modo, variações nas taxas de juro podem afectar os resultados do Grupo.  
 
O Grupo recorre, quando julga oportuno, à utilização de instrumentos financeiros derivados, 
nomeadamente swaps de taxa de juro para a gestão do risco de taxa de juro de parte da dívida, 
tendo estes instrumentos como objectivo fixar a taxa de juro dos empréstimos que obtém, dentro 
de determinados parâmetros. 
 
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 em que exerce a sua actividade.  
 
Adicionalmente, o Grupo tem contratadas com instituições financeiras facilidades de crédito 
disponíveis a todo o momento, por um montante que garanta um nível de liquidez razoável. 
 
Legislação ambiental: Nos últimos anos, a legislação da União Europeia em matéria ambiental 
tem vindo a tornar-se mais limitativa, designadamente no que respeita ao controlo dos efluentes.  
 
O Grupo Portucel respeita integralmente a legislação actualmente em vigor, tendo para isso 
realizado investimentos significativos ao longo dos últimos anos. Embora não se preveja, num 
futuro próximo, alterações significativas à legislação, caso tal venha a acontecer, existe a 
possibilidade de o Grupo necessitar de realizar investimentos adicionais nesta área, de modo a 
cumprir com eventuais novos limites que venham a ser aprovados. 
 
No âmbito da entrada em funcionamento dos mecanismos derivados do Protocolo de Quioto, 
nomeadamente do mercado de emissões de CO2 e do Plano Nacional de Atribuição de Licenças de 
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Emissão (PNALE), o Grupo Portucel enfrenta uma grande incerteza no que respeita à alocação de 
licenças que lhe serão atribuídas no futuro e eventuais contingências que daí possam advir.   
 
Recursos humanos: A capacidade de o Grupo Portucel implementar com sucesso as estratégias 
delineadas depende da sua capacidade em recrutar e manter os colaboradores mais qualificados e 
competentes para cada função. Apesar da política de recursos humanos do Grupo estar orientada 
para atingir estes objectivos, não é possível garantir que no futuro não existam limitações nesta 
área.   
 
 
Outros riscos associados à actividade do Grupo: As unidades fabris do Grupo estão sujeitas aos 
riscos inerentes a qualquer actividade económica industrial, como é o caso de acidentes, avarias ou 
catástrofes naturais que possam originar prejuízos nos activos do Grupo ou interrupções 
temporárias no processo produtivo.   
 
Da mesma forma estes riscos podem afectar os principais clientes e fornecedores do Grupo, o que 
teria um impacto significativo nos níveis de rentabilidade, caso não fosse possível encontrar 
clientes substitutos de forma a garantir os níveis de vendas ou fornecedores que possibilitassem 
manter a mesma estrutura de custos. 
 
O Grupo Portucel exporta mais de 93% da sua produção pelo que os custos de transporte e 
logística são materialmente relevantes. Um cenário de subida continuada dos custos de transporte 
poderá ter um impacto significativo no Grupo. 
  
A actividade do Grupo Portucel encontra-se exposta aos riscos relacionados com incêndios 
florestais, nomeadamente: (i) a destruição de stocks actuais e futuros de madeira próprios e de 
terceiros; (ii) os custos acrescidos de exploração florestal e posterior preparação dos terrenos para 
plantação.  
 
Continua a merecer especial atenção a situação de ineficiência da economia portuguesa afectando 
negativamente a capacidade concorrencial do Grupo, designada mas não exclusivamente nos 
seguintes domínios: 
 
i) Portos e caminhos-de-ferro; 
ii)  Vias de comunicação rodoviárias, em especial nos acessos às fábricas do Grupo; 
iii)  Ordenamento do território e incêndios florestais; 
iv) Fraca produtividade das florestas nacionais; 
v) Falta de certificação da esmagadora maioria da floresta nacional.  
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2.2. RISCOS RELATIVOS ÀS ACÇÕES A ADMITIR À NEGOCIAÇÃO 

 
Comportamento bolsis ta das Acções: as cotações das acções representativas do capital social da 
Portucel podem ser voláteis e estar sujeitas a flutuações devido a diversos factores. Em termos 
exemplificativos dá-se nota de que essas eventuais flutuações podem ser determinadas por: (i) 
alterações nas expectativas dos investidores em relação às perspectivas de evolução dos sectores e 
mercados em que o Grupo opera; (ii) anúncios de inovações tecnológicas; (iii) lançamento de 
novos produtos ou serviços por parte do Grupo ou dos seus concorrentes; (iv) variações efectivas 
ou previstas nos resultados; (v) alterações nas estimativas financeiras dos analistas de valores 
mobiliários; (vi) eventuais investimentos significativos que o Grupo possa vir a realizar; (vii) 
eventuais parcerias estratégicas ou joint ventures em que o Grupo possa vir a participar; (viii) 
perspectivas económicas desfavoráveis; (ix) alterações das condições dos mercados de valores 
mobiliários ; e (x) reduzida liquidez devido à existência de um accionista dominante com cerca de 
75,4% do capital. 
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3. RESPONSÁVEIS PELO PROSPECTO 
 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 
A forma e conteúdo do Prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores Mobiliários 
(CódVM), aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 3 de Novembro, ao disposto no Regulamento 
(CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril, objecto da rectificação publicada no Jornal Oficial 
nº L 215 de 16/06/2004, e demais legislação aplicável; 
 
São responsáveis pelo Prospecto: 
 
1. Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do CódVM, são responsáveis pelos eventuais danos 
causados pela desconformidade do seu conteúdo com o disposto no artigo 135.º do citado Código:  
 

I. A Portucel, enquanto entidade Emitente;   
 

II. Os membros do Conselho de Administração da Portucel: 
 Presidente: Pedro Mendonça Queiroz Pereira. 
 Vogais:  José Alfredo de Almeida Honório; 
               Manuel Soares Ferreira Regalado; 
               Adriano Augusto da Silva Silveira; 
               António José Pereira Redondo; 
               José Fernando Morais Carreira de Araújo; 
               Luís Alberto Caldeira Deslandes; 
               Manuel Maria Pimenta Gil Mata;  
               Francisco José Melo e Castro Guedes.  
 

III. O Conselho Fiscal da Portucel: 
 Presidente:  Duarte Nuno d´Orey da Cunha. 
 Vogais:  Miguel Camargo de Sousa Eiró; 
               Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira; 
 

IV. O revisor oficial de contas da Portucel, Pricewaterhousecoopers & Associados, Sroc, Lda 
responsáveis pela Certificação Legal das Contas e Relatórios de Auditoria relativos aos 
exercícios de 2007 , 2008, 2009 e pelo Relatório de Revisão Limitada sobre a informação 
semestral relativa a 30 de Junho de 2010; 

 
No que respeita às alíneas a), b) e c) supra, a Portucel e os membros do Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal desta sociedade são responsáveis pela informação constante 
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deste Prospecto respeitante à própria empresa e à sua situação económico-financeira, assim como 
pela declaração de fundo de maneio.  
 
 

3.2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA INFORMAÇÃO 

 
As pessoas/entidades que, nos termos consignados no ponto 3.1 supra são responsáveis pela 
informação contida no presente Prospecto ou numa determinada parte do mesmo declaram que, 
após terem efectuado todas as diligências razoáveis, e tanto quanto é do seu conhecimento, a 
informação nele constante está em conformidade com os factos, não existindo quaisquer omissões 
susceptíveis de afectar o seu alcance.  
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4. INFORMAÇÃO RELATIVA À ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO  
 

4.1. TIPO, CATEGORIA, MONTANTE E CARACTERÍSTICAS DAS ACÇÕES 
 
Pelo Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, foi aprovada a 2ª fase de reprivatização da Empresa, 
que se concretizou em Maio de 2004 e correspondeu à realização de um concurso para a alienação 
de um lote indivisível de 230.250.000 acções representativas de 30% do capital da Portucel. O 
concurso foi ganho pela Seinpart – Participações SGPS, SA, sociedade detida a 100% pela 
Semapa SGPS, SA nessa data, sendo hoje detida, directa e indirectamente, a 100% pela Semapa 
SGPS SA. 
 
O presente prospecto diz respeito à admissão à negociação no mercado regulamentado da  
Euronext Lisbon, das 230.250.000 acções adquiridas pela Seinpart – Participações SGPS, SA no 
âmbito da 2ª fase de reprivatização da Empresa, na sequencia  do fim, no passado dia 18 de Maio 
de 2009, do período de indisponibilidade de cinco anos previsto no nº1 do artigo 26º da Resolução 
de Conselho de Ministros nº 194/2003, de 30 de Dezembro, e em cumprimento do disposto nos 
art.º 227 e seguintes do Código dos Valores Mobiliários (CodVM). 
 
As acções objecto da admissão à negociação são acções ordinárias, escriturais, nominativas e com 
o valor nominal de um euro cada, estando inscritas em contas de registo de valores mobiliários 
abertas pelos respectivos titulares junto de intermediários financeiros legalmente habilitados para 
exercer a actividade de registo e depósito de valores mobiliários e estão integradas no Sistema 
Centralizado de Valores Mobiliários gerido pela INTERBOLSA, com sede na Avenida da 
Boavista 3433, 4100-138 Porto e com o seguinte endereço electrónico: www.interbolsa.pt. 
 
 

4.2. LEGISLAÇÃO AO ABRIGO DA QUAL OS TÍTULOS FORAM CRIADOS 
 
A Portucel está sujeita à lei portuguesa e as acções foram emitidas ao abrigo do disposto no 
Código das Sociedades Comerciais (CSC) e no CodVM, bem como da restante legislação 
aplicável e dos estatutos da Portucel. 
 
 

4.3. AUTORIZAÇÕES E APROVAÇÕES 
 
A alienação de acções no âmbito da 2ª fase de reprivatização da Portucel, por se tratar de uma 
reprivatização, realizou-se nos termos da Lei nº 11/90, de 5 de Abril, tendo sido autorizada pelo 
Governo através do Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro e da Resolução do Conselho de 
Ministros nº 62-A /2004 em 18 de Maio de 2004 conforme previsto no nº1 do art.26º da Resolução 
do Conselho de Ministros 194/2003 de 30 de Dezembro. 
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4.4. DIREITOS INERENTES ÀS ACÇÕES A OFERECER 
 

Os titulares de acções da Portucel são detentores dos direitos que a lei e os estatutos atribuem aos 
títulos de participações sociais, designadamente o direito à participação nos lucros, o direito a 
participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de voto, o direito à partilha do 
património em caso de dissolução, o direito à conversão das acções, o direito à informação e o 
direito de preferência em ofertas para a subscrição de valores mobiliários da mesma categoria. 
 
Podem participar na Assembleia Geral os accionistas com direito a voto e que, até cinco dias antes 
da data marcada para a Assembleia Geral, apresentem documento comprovativo da titularidade 
das acções e do seu bloqueio até ao termo da assembleia. Nos termos do artigo 10º dos Estatutos 
da Portucel, a cada mil acções corresponde um voto.  
 
As Acções a admitir à negociação são fungíveis com as demais acções representativas do capital 
social da Portucel, estando os direitos das mesmas descritos no ponto 5.9. do presente Prospecto. 
 
 
 
4.5. RESTRIÇÕES À LIVRE TRANSFERÊNCIA DAS ACÇÕES E OUTRAS REGRAS 

ESPECIAIS APLICÁVEIS 
 

Não existem quaisquer restrições à livre transferência das acções objecto da presente admissão à 
cotação. 
 
 

4.6. OFERTAS PÚBLICAS 
 

Em 2008 e 2009 não foram lançadas quaisquer ofertas públicas sobre valores mobiliários emitidos 
pela Portucel. No mesmo período não foram admitidos à negociação quaisquer valores mobiliários 
emitidos pela Portucel. 
 

 

4.7. VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO 
 

A Emitente possui 537.250.000 acções correspondentes a cerca de 70% do seu capital social já 
admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon. 
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4.8. CONTRATOS DE LIQUIDEZ 
 
Não aplicável. 
 
 

4.9. ESTABILIZAÇÃO 
 
Não aplicável. 
 
 

4.10. REGIME FISCAL 
 

O presente ponto constitui um resumo com vista a informa ção geral, sem pretender ser exaustivo, 
do regime fiscal aplicável em Portugal, à data do presente Prospecto, aos rendimentos de acções 
emitidas por uma entidade residente, incluindo mais valias obtidas aquando da sua alienação e à 
sua transmissão a título gratuito. O enquadramento descrito é o geral, devendo ser consultada a 
legislação aplicável, designadamente em aspectos aqui não reflectidos. As consequências fiscais 
podem variar de acordo com as disposições de convenções para evitar a dupla tributação ou 
características particulares dos investidores. Nos casos em que seja obrigatório efectuar a retenção 
na fonte de imposto em Portugal, a Emitente assume a responsabilidade pela retenção do imposto 
e a sua entrega ao Estado, nomeadamente em sede de pagamento de dividendos 
 
 
(i) Rendimentos das acções (dividendos) 
 
Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 

 
Pessoas Singulares: 
 
• Retenção na fonte de IRS, a título liberatório, à taxa de 21,5% incidente sobre os dividendos 

(Artigo 71.º, n.º 1, alínea c) do CIRS).   
 
• Os dividendos podem ser englobados, para efeitos da sua tributação, por opção dos 

respectivos titulares residentes em território nacional, desde que obtidos fora do âmbito do 
exercício de actividades empresariais e profissionais. Feita a opção pelo englobamento dos 
dividendos, a retenção que tiver sido efectuada tem a natureza de pagamento por conta do 
imposto devido a final (Artigo 71.º, n.º 6 e 7 do CIRS). 

 
• Em caso de opção pelo englobamento, os dividendos auferidos são apenas considerados em 

50% do seu valor (Artigo 40.º - A, n.º 1 do CIRS).    
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Pessoas Colectivas: 
 
• Retenção na fonte de IRC à taxa de 21,5%, com natureza de imposto por conta de IRC 

devido a final (Artigo 71.º, n.º 1, alínea c) do CIRS), aplicável por remissão do Artigo 94.º, 
n.º 4 do CIRC). Para efeitos de determinação do lucro tributável, serão deduzidos 50% dos 
rendimentos correspondentes aos lucros distribuídos.   

 
• A taxa geral de IRC corresponde a 12,5% para uma matéria colectável até 12.500 euros e a 

25% na parte que exceda aquele valor, a que pode acrescer Derrama à taxa máxima de 1,5% 
sobre o lucro tributável (Artigo 87.º, n.º 1 do CIRC e artigo 14º, nº 1 da Lei nº 2/2007 de 15 
de Janeiro). 

 
• As entidades que apresentem lucro tributável superior a 2.000.000 euros ficam ainda sujeitas 

a uma “derrama estadual”, à taxa de 2,5%, que incide sobre a parte do lucro tributável que 
exceda os 2.000.000 euros (Artigo 87.º-A do CIRC). 

 
• Será deduzida a totalidade dos rendimentos incluídos na base tributável correspondentes a 

lucros distribuídos, sempre que o sujeito passivo (pessoa colectiva) não seja abrangido pelo 
regime de transparência fiscal e detenha directamente uma participação no capital da 
sociedade que distribui os dividendos não inferior a 10% ou com um valor de aquisição não 
inferior a 20.000.000 euros e desde que a mesma tenha permanecido na sua titularidade, de 
modo ininterrupto, durante o ano anterior à data de colocação à disposição dos dividendos 
ou, se detida há menos tempo, desde que a participação seja mantida durante o tempo 
necessário para completar aquele período (Artigo 51.º, n.º 1 do CIRC).  

 
• No caso de partes de capital detidas por sociedades gestoras de participações sociais 

(SGPS), por sociedades de capital de risco (SCR) e por investidores de capital de risco 
(ICR), são igualmente deduzidos os resultados incluídos na base tributável correspondentes 
a lucros distribuídos, embora sem dependência dos requisitos antes enunciados, respeitantes 
à percentagem de participação ou ao valor de aquisição da participação (Artigo 51.º, n.º 1 do 
CIRC, aplicável por remissão do Artigo 32º, n.º 1 do EBF).  

 
• Não existe obrigação de efectuar retenção na fonte de IRC, nas situações descritas nos dois 

parágrafos anteriores, desde que a participação tenha permanecido na titularidade da mesma 
entidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da colocação dos dividendos à 
disposição (Artigo 97.º, n.º 1, alínea c) do CIRC). 

 
• Da mesma forma, não existe obrigação de efectuar retenção na fonte, quando os titulares dos 

rendimentos forem, designadamente: 
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a. fundos de pensões e equiparáveis, fundos poupança-reforma, poupança-educação, 
poupança-reforma/educação, fundos de poupança em acções e fundos de capital de 
risco que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional (Artigos 
16.º, 21.º, 23.º e 26.º do EBF); 

b. Estado, regiões autónomas, autarquias locais, suas associações de direito público e 
federações e instituições de segurança social (nos termos previstos no Artigo 9.º do 
CIRC); 

c. pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e de solidariedade social (nos 
termos previstos no Artigo 10.º do CIRC); 

d. sociedades tributadas segundo o regime especial da tributação de grupos de 
sociedades, desde que seja devedora sociedade do mesmo grupo abrangida por esse 
regime, e desde que esses dividendos respeitem a períodos a que o mesmo seja 
aplicado e sejam referentes a resultados obtidos em períodos em que tenha sido 
aplicado aquele regime (Artigo 97.º, n.º 1, alínea e) do CIRC). 

 
• Contudo, a lei determina a tributação autónoma, à taxa de 20%, dos lucros distribuídos por 

entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, 
quando as participações não tenham permanecido na titularidade do mesmo sujeito passivo, 
de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e não 
venham a ser mantidas durante o tempo necessário para completar esse período (Artigo 88.º, 
n.º 11 do CIRC). 

  
Não Residentes sem estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas Singulares ou Colectivas:   
 
• Retenção na fonte à taxa liberatória de 21,5%, podendo, todavia, aquela taxa ser reduzida 

para 5%, 10% ou 15%, nos termos de Acordo de Dupla Tributação que, eventualmente, 
tenha sido celebrado entre Portugal e o país de residência do beneficiário dos dividendos, 
cumpridas que sejam as formalidades previstas para o efeito (Artigo 71.º, n.º 1, alínea c) do 
CIRS e Artigo 98.º, n.º 2, alínea a) e n.º 5 do CIRC). 

 
• Não haverá lugar a retenção na fonte, relativamente aos lucros que uma entidade residente 

em território português, nas condições estabelecidas no Artigo 2º da Directiva n.º 
90/435/CEE de 23 de Julho, coloque à disposição de entidade residente noutro Estado 
membro da União Europeia que esteja nas mesmas condições e que detenha directamente 
uma participação não inferior a 10% ou com um valor de aquisição não inferior a 
20.000.000 euros e quando essa participação tenha permanecido na sua titularidade, de 
modo ininterrupto, durante um ano, cumpridas que sejam as formalidades para o efeito 
previstas (Artigo 95.º, n.º 1 do CIRC, a contrario). No entanto, nos casos em que tenha 
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havido retenção na fonte por não se verificar o requisito temporal de detenção da 
participação, pode haver lugar à devolução do imposto que tenha sido retido na fonte até à 
data em que se complete o período de um ano de detenção ininterrupta da participação, por 
solicitação da entidade beneficiária, dirigida à Direcção-Geral de Impostos, feita no prazo de 
dois anos contados daquela data, desde que  seja feita a prova exigida no nº 4 do Artigo 14º.  

 
• Não haverá igualmente lugar a retenção na fonte, relativamente aos lucros que uma entidade 

residente em território português coloque à disposição de uma sociedade residente na 
Confederação Suíça, nos termos e condições referidos no artigo 15.º do Acordo entre a 
União Europeia e a Confederação Suíça, sempre que (i) a sociedade beneficiária dos lucros 
detenha uma participação mínima directa de 25% no capital da sociedade que distribui os 
lucros, desde há pelo menos dois anos; (ii) nos termos das convenções destinadas a evitar a 
dupla tributação celebradas por Portugal e pela Suíça com quaisquer Estados Terceiros 
nenhuma das entidades tenha residência fiscal nesse Estado terceiro e (iii) ambas as 
entidades estejam sujeitas a imposto sobre o rendimento das sociedades sem beneficiarem de 
uma qualquer isenção e ambas revistam a forma de sociedade limitada. No entanto, nos 
casos em que tenha havido retenção na fonte por não se verificar o requisito temporal de 
detenção da participação, pode haver lugar à devolução do imposto que tenha sido retido na 
fonte, por solicitação da entidade beneficiária, dirigida à Direcção-Geral de Impostos  
(Artigo 14.º, nº 8 e nº 9 do CIRC). 

 
(ii) Ganhos realizados na transmissão onerosa de acções (mais -valias)   
 
Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal   
 
Pessoas Singulares: 
 
• O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de 

acções é tributado à taxa especial de IRS de 20%, sem prejuízo do seu englobamento por 
opção dos respectivos titulares residentes em território português (Artigo 72.º, n.º 4 do 
CIRS). Para apuramento do referido saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas 
apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de 
domicílio a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro (Artigo 43.º, n.º 3 do CIRS).   

 
• Fica isento de IRS, até ao valor anual de 500 euros, o saldo positivo entre as mais-valias e 

menos-valias resultante da alienação de acções, de obrigações e de outros títulos de dívida, 
obtido por residentes em território Português. 

 
 



 42/182 

Pessoas Colectivas: 
 
• Consideram-se rendimentos ou gastos, para efeitos de determinação do lucro tributável em 

IRC, as mais-valias ou as menos-valias realizadas com a transmissão de acções (Artigo 20.º, 
n.º 1, alínea h) e Artigo 23º, n.º 1, alínea l) do CIRC). Nos termos do disposto no n.º 1 do 
Artigo 87.º do CIRC, a taxa de IRC é de 12,5% para uma matéria colectável até 12.500 
euros e de 25% na parte que exceda aquele valor, a que pode acrescer Derrama à taxa 
máxima de 1,5% sobre o lucro tributável (artigo 14º, nº 1 da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro). 
Adicionalmente, as entidades que apresentem lucro tributável superior a 2.000.000 euros 
ficam ainda sujeitas a uma “derrama estadual”, à taxa de 2,5%, que incide sobre a parte do 
lucro tributável que exceda os 2.000.000 euros (Artigo 87.º-A do CIRC). 

   
• Nos termos do disposto no Artigo 48.º do CIRC, para efeitos de determinação do lucro 

tributável, a diferença positiva entre as mais-valias e as menos -valias realizadas mediante a 
transmissão onerosa de partes de capital, é considerada em metade do seu valor, desde que 
respeitadas as seguintes regras: 

 
(a) O valor de realização correspondente à totalidade das partes de capital deve ser 

reinvestido, total ou parcialmente, até ao fim do segundo exercício seguinte ao da 
realização, na aquisição de participações no capital de sociedades comerciais ou civis 
sob a forma comercial ou na aquisição, produção ou construção de activos fixos 
tangíveis, de activos biológicos que não sejam consumíveis ou em propriedades de 
investimento afectos à exploração, com excepção dos bens adquiridos em estado de 
uso a sujeito passivo de IRS ou IRC com o qual existam relações especiais nos termos 
do Artigo 63.º, n.º 4 do CIRC; 

 
(b) As participações de capital alienadas devem ter sido detidas por período não inferior a 

um ano e corresponder a pelo menos, 10% do capital social da sociedade participada 
ou ter um valor de aquisição não inferior a 20.000.000 de euros, devendo as partes de 
capital adquiridas ser detidas por igual período; 

 
(c) As transmissões onerosas  e aquisições de partes de capital não podem ser efectuadas 

com entidades:   
(i) residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal mais 

favorável, constante da Portaria nº 150/2004, de 13 de Fevereiro; 
(ii) com as quais existam relações especiais, excepto quando se destinem à 

realização de capital social, caso em que o reinvestimento considerar-se-á 
totalmente concretizado quando o valor das participações sociais assim 
realizadas não seja inferior ao valor de mercado daquelas transmissões 
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 •  Não sendo concretizado o reinvestimento até ao fim do segundo exercício seguinte ao da 
realização, considera-se como proveito ou ganho desse exercício a parte da diferença acima 
referida ainda não incluída no lucro tributável, majorada em 15% . 

 
•  A diferença negativa entre as ma is-valias e as menos-valias realizadas mediante a 

transmissão onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com 
redução de capital concorre para a formação do lucro tributáve l em apenas metade do seu 
valor (Artigo 45.º nº 3 do CIRC). 

 
•  Não são, contudo, aceites como gastos do período de tributação os suportados com a 

alienação de partes de capital detidas por período inferior a três anos quando tenham sido 
adquiridas (i) a entidades com as quais existam relações especiais, nos termos  do n.º 4 do 
artigo 63.º; (ii) a entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial 
de tributação (Artigo 23.º, nº 3 do CIRC). 

 
•  Não são, igualmente, dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC os 

gastos suportados com a alienação de partes de capital (i)  a entidades com as quais existam 
relações especiais, nos termos do n.º 4 do artigo 63.º, ou (ii) a entidades residentes em 
território português sujeitas a um regime especial de tributação (Artigo 23.º, nº 5 do CIRC). 

 
•  Não são igualmente considerados como gastos do período de tributação os suportados com a 

transmissão onerosa de partes de capital sempre que a entidade alienante tenha resultado de 
transformação, incluindo a modificação do objecto social, de sociedade à qual fosse 
aplicável regime fiscal diverso relativamente a estes gastos e tenham decorrido menos de 
três anos entre a data da verificação desse facto e a data da transmissão (Artigo 23.º, nº 4 do 
CIRC). 

 
•  De referir ainda que, em virtude da adaptação do Código do IRC às normas internacionais 

de contabilidade e ao Sistema de Normalização Contabilística, não são aceites como gastos , 
para efeitos de determinação do lucro tributável, as menos-valias resultantes de mudanças no 
modelo de valorização relevantes para efeitos fiscais, nos termos do n.º 9 do artigo 18.º do 
CIRC, que decorram, designadamente, de reclassificação contabilística ou de alterações nos 
pressupostos referidos na alínea a) do n.º 9 do referido artigo (Artigo 23.º, nº 5 do CIRC). 

 
• As mais-valias e as menos-valias realizadas por SGPS, SCR e ICR com acções detidas por 

um período não inferior a 1 ano, bem como os encargos financeiros suportados com a sua 
aquisição, não concorrem para a formação do respectivo lucro tributável, ou seja, não são 
tributadas, no primeiro caso, e não são dedutíveis, no segundo (Artigo 32.º, nº 2 e n.º 3 do 
EBF). O regime descrito não é aplicável, relativamente às mais-valias realizadas e aos 
encargos financeiros suportados, quando as partes de capital tenham sido adquiridas a: 
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(a) entidades com as quais existam relações especiais; 
 
(b) entidades com domicílio, sede ou direcção efectiva em território sujeito a um regime 

fiscal mais favorável, constantes da Portaria nº 150/2004, de 13 de Fevereiro; 
 
(c) entidades residentes em território português sujeitas a um regime especial de 

tributação,  
 
e tenham sido detidas, pela alienante, por período inferior a três anos e, bem assim, quando a 
alienante tenha resultado de transformação em SGPS ou em SCR, desde que, neste último 
caso, tenham decorrido menos de três anos entre a data da transformação e a data da 
transmissão. 
 

•  O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de acções 
detidas por fundos de investimento durante mais de 12 meses, obrigações e outros títulos de 
dívida, está excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento 
mistos ou fechados de subscrição particular (artigo 22.º, nº 16 do EBF). 
 

 
Não Residentes sem estabelecimento estável em Portugal 
  
Pessoas Singulares:   
 
As mais-valias realizadas com a alienação de acções por pessoas singulares não residentes e sem 
estabelecimento estável em Portugal ao qual as mesmas sejam imputáveis estão, nos termos do 
Artigo 27º do EBF, isentas de imposto, excepto quando (i) o alienante seja residente em país, 
território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, ou (ii) quando as mais-valias realizadas 
resultem da transmissão onerosa de partes sociais em sociedades residentes em território português 
cujo activo seja constituído, em mais de 50% por bens imóveis ou direitos reais sobre bens 
imóveis situados em território português ou que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de 
participações sociais, se encontrem em relação de domínio, tal como definido no Artigo 13.º do 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
298/92, de 31 de Dezembro, a título de dominantes, com sociedades dominadas, igualmente 
residentes em território português, cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens 
imobiliários aí situados, sendo neste caso o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos -
valias tributado à taxa de 20% (Artigo 72.º, n.º 4 do CIRS). 
 
Pessoas Colectivas: 
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•  Nos termos do disposto no Artigo 27.º, n.º 1 e n.º 2 do EBF, as mais-valias realizadas com a 

transmissão de partes sociais por pessoas colectivas não residentes e sem estabelecimento 
estável ao qual as mesmas sejam imputáveis, estão isentas de imposto, excepto quando: 

 
(a) Tais entidades sejam detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25% por entidades 

residentes; 
 
(b) Tais entidades sejam residentes em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria nº 150/2004, de 13 de 
Fevereiro; 

 
(c) Resultem da transmissão onerosa de partes sociais em sociedades residentes em território 

português cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis aí situados ou 
que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de participações sociais, se encontrem em 
relação de domínio, tal como definido no Artigo 13.º do Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de 
Dezembro, a título de dominantes, com sociedades dominadas, igualmente residentes em 
território português, cujo activo seja constituído, em mais de 50%, por bens imóveis aí 
situados. 

 
 
Não havendo lugar à isenção, as mais-valias serão tributadas à taxa de 25%. 
 
De notar que Acordos de Dupla Tributação eventualmente celebrados com o Estado de residência 
do beneficiário das mais-valias podem afastar a tributação em Portugal das mais-valias realizadas 
por pessoas singulares ou colectivas residentes nesse Estado Contratante. 
 
 
(iii) Transmissão de acções a título gratuito   
 
Residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas Singulares: 
 
• Estão sujeitas a imposto do selo à taxa de 10% as transmissões de acções a título gratuito 

cuja entidade emitente tenha sede ou direcção efectiva em Portugal a favor de pessoas 
singulares domiciliadas em território nacional (Artigo 4.º, n.ºs 3 e 4, alínea d) do Código do 
Imposto do Selo e n.º 5, e Verba 1.2. da Tabela Geral do Imposto do Selo); a transmissão 
efectuada a favor de cônjuge, descendentes ou ascendentes está isenta (Artigo 6.º, alínea e) 
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do Código do Imposto do Selo). 
 
 
Pessoas Colectivas:  
 
• Não estão sujeitas a imposto do selo as transmissões de acções a título a favor de pessoas 

colectivas sujeitas a IRC, ainda que dele isentas (Artigo 1º, n.º 5, alínea e) do CIS).  
  
• No entanto, os incrementos patrimoniais derivados de tais aquisições a título gratuito 

concorrem para a formação do lucro tributável em sede de IRC (Artigo 4º, nº 3, alínea e), nº 
3 do CIRC). 

 
Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 
 
Pessoas Singulares: 
 
• Não estão sujeitas a imposto do selo as transmissões de acções a título gratuito, desde que 

efectuadas a favor de pessoas singulares não domiciliadas em território nacional (Artigo 4.º, 
n.º 4, alínea d) do Código do Imposto do Selo, a contrario). 

 
Pessoas Colectivas:  
 
• Não estão sujeitas a imposto de selo as transmissões de acções a título gratuito a favor de 

pessoas colectivas sujeitas a IRC ainda que dele isentas (Artigo 1º, n.º 5, alínea e) do CIS). 
 
• Nos termos do disposto no Artigo 4.º, n.º 3, alínea e), n.º 3 do CIRC, os incrementos 

patrimoniais derivados de aquisições de acções a título gratuito  cuja entidade emitente tenha 
sede ou direcção efectiva em Portugal consideram-se obtidos em território português sendo, 
portanto, sujeitos a IRC. 
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5. INFORMAÇÕES SOBRE O EMITENTE 
 
5.1. DENOMINAÇÃO JURÍDICA E COMERCIAL 
 
A denominação jurídica e comercial do Emitente é Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, 
S.A. 
 
 
5.2. LOCAL DE REGISTO E RESPECTIVO NÚMERO 
 
O Emitente encontra-se registado na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal, sob o 
número único de matrícula e de identificação fiscal 503 025 798.  
 
 
5.3. DATA DE CONSTITUIÇÃO E PERÍODO DE EXISTÊNCIA  
 
A Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal, EP, foi criada em 1976 pelo Decreto-Lei nº 
554-A/76 de 14 de Julho, como resultado da fusão de empresas anteriormente nacionalizadas. 
 
O Decreto-Lei nº 405/90 de 21 de Dezembro determinou a alteração da natureza da Empresa, que 
foi convertida de pessoa colectiva de direito público (EP) em sociedade anónima (SA). Em 31 de 
Maio de 1993 foi concretizado o plano de reestruturação e reorientação estratégica da Empresa, 
que resultou na autonomização das suas diversas actividades em empresas distintas através da 
constituição de diversas sociedades controladas a 100%, directa ou indirectamente, pela então 
holding do Grupo, a Portucel SGPS. Neste contexto, e nos termos do Decreto-Lei nº 39/93 de 13 
de Fevereiro, foi constituída a Portucel Industrial – Empresa Produtora de Celulose, S.A., por 
destaque do património da Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal, S.A. 
 
O Emitente passou a adoptar a designação jurídica actual por escritura pública outorgada em 4 de 
Dezembro de 2000. 
 
O Emitente foi constituído por tempo indeterminado. 
 
 
5.4. ENDEREÇO E FORMA JURÍDICA 
 
O Emitente é uma sociedade comercial anónima com o capital aberto ao investimento do público. 
A Portucel tem a sua sede social na Mitrena – Apartado 55, 2901-861, Setúbal e o seu telefone é 
265 700 566. 
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5.5. CAPITAL SOCIAL 
 

Actualmente, o capital social do Emitente é de 767.500.000 euros, encontrando-se integralmente 
realizado e representado por 767.500.000 acções escriturais e nominativas, com o valor nominal de 
1 euro cada.  
 
Nos termos do artigo 6.º dos Estatutos do Emitente, quando haja um aumento de capital, os 
accionistas têm preferência na subscrição das novas acções, na proporção das que possuírem; nos 
termos do mesmo artigo, sempre que num aumento de capital haja accionistas que renunciem à 
subscrição das acções que lhe competiam, as mesmas podem ser subscritas pelos demais 
accionistas, na proporção das suas participações.  
 
 
5.6. ACÇÕES PRÓPRIAS 
 
Em 31 de Dezembro de 2009, o número de acções próprias detidas, directa e indirectamente, pela 
Portucel era de 15.054.358. Em 30 de Junho de 2010, o número de acções próprias era idêntico ao 
do final de 2009. O valor nominal das acções próprias é de 1 euro e o valor contabilístico das 
acções é de 26.787.706. euros (custo histórico de aquisição). 
 
 
5.7. PRINCIPAIS ACCIONISTAS 
 
O Estado Português manteve-se como accionista maioritário da Portucel até Maio de 2004, data 
em que, no âmbito da segunda fase do processo de reprivatização da Empresa, alienou acções 
representativas de 30% do capital do Emitente que foram adquiridas pela Seinpart - Participações, 
SGPS, S.A., empresa pertencente ao Grupo Semapa. Após esta 2ª fase de reprivatização da 
Portucel, o Estado Português passou a deter uma participação de 25,72%. 
 
No início de Julho de 2004, na sequência de deliberação da CMVM, a Semapa, através da Semapa 
– Investments, BV, emitiu um anúncio preliminar de lançamento de uma Oferta  Pública de 
Aquisição (OPA) sobre a totalidade das acções emitidas pela Portucel, com excepção das detidas 
pela entidade oferente ou por entidades que com ela estivessem em relação de domínio ou de 
grupo.   
 
Na sequência daquela operação, o Grupo Semapa passou a ser o accionista maioritário do 
Emitente. Para além da Semapa que, em 31/12/2008, detinha uma participação representativa de 
75,39% no capital da emitente, a Portucel foi também informada , conforme comunicado enviado à 
CMVM em 12 de Março de 2008, que a Bestinver Gestión, S.A. SGIIC tinha adquirido uma 
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participação de 2,031% no seu capital. Não é do conhecimento da emitente que, à data, tenha 
havido qualquer alteração nesta participação. 
 
A estrutura accionista da Portucel nos últimos 3 anos foi a seguinte:  
 
  

Principais Accionistas 31-12-2007 % 31-12-2008 % 31-12-2009 % 30-06-2010 %

Grupo Semapa 578.610.756 75,39% 578.612.856 75,39% 578.994.856 75,44% 579.140.456 75,46%
Seinpar BV 281.152.015 36,63% 250.483.015 32,64% 241.583.015 31,48% 241.583.015 31,48%
Seinpart SGPS 230.839.400 30,08% 230.839.400 30,08% 230.839.400 30,08% 230.839.400 30,08%
Semapa SGPS 56.914.223 7,42% 87.583.223 11,41% 96.865.223 12,62% 97.015.223 12,64%
Semapa SL 8.507.018 1,11% 8.507.018 1,11% 8.507.018 1,11% 8.507.018 1,11%
Seminv SGPS 590.400 0,08% 590.400 0,08% 590.400 0,08% 590.400 0,08%
Cimentospar SGPS 589.400 0,08% 589.400 0,08% 589.400 0,08% 589.400 0,08%
Orgãos sociais 18.300 0,00% 20.400 0,00% 20.400 0,00% 16.000 0,00%

Bestinver Gestión, SA SGIIC - 0,00% 15.443.547 2,01% 15.443.547 2,01% 15.443.547 2,01%

Outros investidores 188.847.044 24,61% 159.977.050 20,84% 158.007.239 20,59% 157.861.639 20,57%

Accções próprias 60.500 0,01% 13.486.947 1,76% 15.054.358 1,96% 15.054.358 1,96%

Total acções 767.518.300 100,00% 767.520.400 100,00% 767.500.000 100,00% 767.500.000 100,00%  
 
 
O cumprimento das normas legais e regulamentares, assim como o cumprimento dos estatutos da 
sociedade, asseguram que o controlo sobre a Portucel não é exercido pela Semapa de forma 
abusiva. 
 
Todas as acções representativas do capital social do Emitente conferem idênticos direitos aos seus 
titulares, conforme explicitado no Capítulo 5.5 do presente Prospecto.  
 
A Semapa – Sociedade Gestora de Participações, SGPS, S.A., principal accionista da Portucel, 
apresentou, em 2 de Setembro de 2010, as seguintes participações qualificadas, calculadas nos 
termos do artº20º do Código dos Valores Mobiliários:  
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Entidade Nº acções

% capital 
e direitos 
de voto

% dir. de 
voto não 

suspensos

A - Cimigest, SGPS, SA 1.097.966 0,93% 0,97%
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 14.106.675 11,92% 12,50%
Longapar, SGPS, S.A. 20.869.300 17,64% 18,49%
Sonaca, SGPS, S.A. 1.630.590 1,38% 1,44%
OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A. 535.000 0,45% 0,47%
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,53% 0,55%

Administradores da Soc. Agrícola da Q.ta da Vialonga:
Duarte Nuno d'Orey da Cunha 2.907 0,00% 0,00%

Maude da Conceição Santos M. de Queiroz Pereira 145.685 0,12% 0,13%

Sodim, SGPS, S.A. 18.842.424 15,92% 16,69%
Soma: 57.855.746 48,893% 51,25%

B - Banco BPI, S.A. - - -
Banco Português de Investimento, S.A. – carteira própria 3.294 0,00% 0,00%
BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A. 405.804 0,34% 0,36%
Fundos de Pensões geridos pela BPI Pensões - Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S.A. 10.362.388 8,76% 9,18%
Fundos de Investimento geridos pela BPI Fundos – Gestão de Fundos
de Investimento Mobiliário, S.A. 1.237.518 1,05% 1,10%

Soma: 12.009.004 10,15% 10,64%

C - Banco Espírito Santo, S.A. - - -
Fundo de Pensões do BES 3.871.957 3,27% 3,43%

Soma: 3.871.957 3,27% 3,43%

D - Bestinver Gestión, SA, SGIIC - - -
Bestinver Bolsa, F.I. 3.892.368 3,29% 3,45%
Bestinfond, F.I. 2.384.394 2,01% 2,11%
Bestinver Mixto, F.I. 696.737 0,59% 0,62%
Soixa SICAV 453.626 0,38% 0,40%
Bestinver Bestvalue SICAV 414.359 0,35% 0,37%
Bestinver Global, FP 407.007 0,34% 0,36%
Bestinver Ahorro, F.P. 343.616 0,29% 0,30%
Texrenta Inversiones SICAV 127.855 0,11% 0,11%
Loupri Inversiones 34.058 0,03% 0,03%
Divalsa de Inversiones SICAV, SA 22.064 0,02% 0,02%
Acciones, Cup. y Obli. Segovianas 16.740 0,01% 0,01%
Linker Inversiones, SICAV, SA 12.442 0,01% 0,01%
Bestinver Empleo FP 12.059 0,01% 0,01%
Jorick Investment 5.897 0,00% 0,01%

Soma: 8.823.222 7,46% 7,82%

E - ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. - - -
Fundo Inv. Mobiliário ES Plano Dinâmico - Fundo Flexível 2.569.232 2,17% 2,28%

Soma: 2.569.232 2,17% 2,28%

F - Norges Bank (the Central Bank of Norway) 2.468.712 2,09% 2,19%
Soma: 2.468.712 2,09% 2,19%

Participações Qualificadas
calculadas nos termos do artigo 20º do Código de Valores Mobiliários

 
 
Nota: A Semapa é detentora de 2.720.000 acções próprias, e a sociedade Seminv - Investimentos, 
SGPS, S.A., integralmente dominada pela Semapa, detém 2.727.975 acções da Semapa, havendo 
assim um total de 5.447.975 acções, correspondentes as 4,6% do capital, sujeitas ao regime de 
acções próprias 
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5.8. ESTATUTOS 
 
Transcreve -se de seguida o texto actualizado dos Estatutos da Portucel, elaborado nos termos do 
nº2 do artigo 59º do Código do Registo Comercial, em consequência de alteração parcial do pacto 
social efectuada por deliberação da Assembleia Geral de 14-03-2007. 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Firma, sede e objecto 

 
Artigo 1º 

 

A sociedade adopta a firma PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, 
S.A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação geral ou especial que lhe for aplicável.   
 

Artigo 2º 
 

1- A sociedade tem a sua sede social na Península da Mitrena, freguesia do Sado, concelho de 
Setúbal;   
 
2 - O Conselho de Administração poderá deliberar deslocar a sede  para outro local dentro do 
território nacional, bem como abrir ou encerrar, no território nacional ou no estrangeiro, qualquer 
espécie de representação social, nomeadamente sucursais, agências ou delegações.  
 

Artigo 3º 
 
1 - O objecto social consiste na produção e comercialização de pastas celulósicas e de papel e seus 
derivados e afins;   
 
2 - A sociedade pode, acessoriamente, explorar os serviços e efectuar as operações civis e 
comerciais, industriais e financeiras relacionadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, 
com o seu objecto ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a sua realização;  
 
3 - Na prossecução do seu objecto, a sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de 
administração, participar no capital de outras socie dades, constituídas ou a constituir, seja qual for 
o seu objecto, e mesmo que regidas por leis especiais, bem como associar-se, sob qualquer outra 
forma, com quaisquer entidades singulares ou colectivas, nomeadamente para formar 
agrupamentos complementares de empresas, consórcios e associações em participação ou outro 
tipo de exercício de actividade económica.   
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CAPÍTULO II 

Capital social, acções e obrigações 
 

Artigo 4º 
 

1 - O capital social é de setecentos e sessenta e sete milhões e quinhentos mil euros e está 
integralmente realizado;   
 
2 - O capital social é dividido em setecentas e sessenta e sete milhões e quinhentas mil acções, 
com o valor nominal de um euro cada uma.   
 
 

Artigo 5º 
 

1 - As acções representativas do capital inicial da sociedade são nominativas e emitidas como 
acções escriturais;   
 
2 - As acções podem ser tituladas nos casos e termos previstos na lei, a pedido e à custa dos 
interessados, podendo, nessa hipótese, haver títulos de um até dez mil acções;   
 
3 - Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das acções da sociedade devem ter a 
assinatura de dois administradores, podendo uma delas ser substituída por reprodução mecânica ou 
chancela.   
 

Artigo 6º 
 

1 - Quando haja aumento de capital por entradas em dinheiro, os accionistas terão preferência na 
subscrição das novas acções, na proporção das que possuírem, salvo deliberação em contrário da 
assembleia geral nos termos da lei; 
   
2 - Sempre que num aumento de capital haja accionistas que renunciem à subscrição das acções 
que lhes competiam, poderão as mesmas ser subscritas pelos demais accionistas, na proporção das 
suas participações.   
 

Artigo 7º 
 

A sociedade pode emitir obrigações nos termos das disposições legais aplicáveis e nas 
modalidades permitidas por lei, em conformidade com as condições que vierem a ser deliberadas 
pelo Conselho de Administração, excepto nas modalidades em que norma imperativa obrigue a 
deliberação da Assembleia Geral, caso em que esta será necessária.   
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CAPÍTULO III 
Órgãos sociais  

 
Artigo 8º 

 
1 - São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de administração, um conselho 
fiscal e, nos termos do disposto nº 3 do artigo 278º do Código das Sociedades Comerciais, um 
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas;   
 
2 - Junto do conselho de administração funciona o conselho ambiental.   
 
3 - O mandato dos membros dos órgãos da sociedade é de quatro anos e é renovável.   
 
 

SECÇÃO I 
Assembleia geral 

 
Artigo 9º 

 
1 - A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei e estes estatutos lhe 
atribuem competência.   
 
2 - Compete essencialmente à assembleia geral:   

a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e votar o balanço, as contas e o 
parecer do conselho fiscal e deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;   

b) Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores, os membros do conselho fiscal e o 
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas;   

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital;  
d) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais, podendo, para o efeito, 

designar uma comissão de venc imentos.   
 

Artigo 10º 
 

1 - Sem prejuízo do direito de agrupamento, contar-se-á um voto por cada mil acções;   
 
2 - A participação dos accionistas com direito de voto nas reuniões da Assembleia Geral depende 
da apresentação à sociedade, até cinco dias antes da data da assembleia, de documento 
comprovativo da titularidade das acções e do seu bloqueio até ao termo da assembleia;   
 
3 - Os instrumentos de representação voluntária de accionistas, quer sejam pessoas singulares ou 
colectivas, deverão ser entregues ao Presidente da Mesa de Assembleia Geral até cinco dias antes 
do dia da reunião.   
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Artigo 11º 
 

Para que a assembleia geral possa reunir e deliberar em primeira convocação é indispensável a 
presença ou representação de accionistas que detenham pelo menos metade do capital social mais 
mil acções.   
 

Artigo 12º 
 

Para efeitos das deliberações tomadas em assembleia geral, relativamente às acções sobre as quais 
hajam sido constituídos direitos titulados sob a forma de American Depositary Receipts (ADR’s), 
Global Depositary Receipts (GDR’s) ou outros títulos que confiram direitos equivalentes, será 
havido como accionista o titular dos correspondentes ADR’s, GDR’s ou títulos equivalentes.   
 

Artigo 13º 
 

1 - A assembleia geral é convocada e dirigida pelo presidente da respectiva mesa, a qual será ainda 
constituída por um vice-presidente e um secretário;   
 
2 - A mesa é eleita pela própria assembleia, de entre os accionistas, ou de entre outras pessoas, 
sendo as suas faltas supridas nos termos da lei.   
 

Artigo 14º 
 

A assembleia geral reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por ano e extraordinariamente 
sempre que o conselho de administração ou o órgão de fiscalização o julguem necessário e ainda 
quando a reunião seja requerida por accionistas nos termos legalmente previstos.   

 
 

SECÇÃO II 
Administração 

 
Artigo 15º 

 
1 - O conselho de administração é composto por um número de membros, entre três e dezassete, 
eleitos pela assembleia geral;   
 
2 - A Assembleia que eleger o conselho de administração designará o respectivo presidente e, caso 
entenda necessário, poderá igualmente eleger administradores suplentes até ao limite fixado por 
lei;   
 
3 - Não estando fixado expressamente pela assembleia geral o número de administradores, 
entender-se-á que tal número é o dos administradores efectivamente eleitos;   



 55/182 

 
4 - Um dos administradores poderá ser eleito entre pessoas propostas em listas que sejam 
subscritas e apresentadas por grupos de accionistas, contanto que nenhum desses grupos possua 
acções representativas de mais de 20% e de menos de 10% do capital social;   
 
5 - Caso sejam apresentadas propostas nos termos do número anterior, a ele ição será efectuada 
isoladamente e antes da eleição dos demais administradores;   
 
6 - O mesmo accionista não poderá subscrever mais de uma lista;   
 
7 - Cada lista deve conter pelo menos a identificação de duas pessoas elegíveis para o cargo a 
preencher;   
 
8 - Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação incide sobre o conjunto dessas 
listas.   
 

Artigo 16º 
 

Compete em geral ao Conselho de Administração a prática de todos os actos necessários a 
assegurar a gestão e desenvolvimento da sociedade e designadamente aqueles que não caibam na 
competência expressamente atribuída pelo contrato da sociedade ou pela lei a outros órgãos 
sociais.   
 

Artigo 17º 
 
O conselho de administração pode delegar a gestão corrente da sociedade num administrador ou 
ainda numa comissão executiva composta por três a nove membros. 
 

Artigo  18º 
 

1 - Compete especialmente ao presidente do conselho de administração:   
a) Coordenar a actividade do conselho de administração, bem como convocar e dirigir as 

respectivas reuniões;   
b) Exercer voto de qualidade;   
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração.   

    

2 - Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo vogal do conselho de 
administração por si designado para o efeito.   
 

Artigo 19º 
 

1 - A sociedade obriga-se:   
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a) Por dois administradores, sendo um obrigatoriamente o presidente do conselho de 
administração ou o presidente da comissão executiva;   

b) Por um só ou mais administradores em quem tenham sido delegados poderes para o fazer;  
c) Por mandatários constituídos, nos termos dos correspondentes mandatos.   

 
2 - Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um administrador ou de um 
procurador.   
 

 
 

Artigo 20º 
 

1 - O conselho de administração deve reunir, pelo menos, uma vez por trimestre, quando e onde o 
interesse social o exigir, uma vez convocado, verbalmente ou por escrito, pelo presidente ou por 
outros dois administradores;  
  
2 - Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se representar em cada reunião por 
outro administrador que exercerá o direito de voto em nome e sob a responsabilidade do 
administrador que representa;   
 
3 - Os poderes de representação serão conferidos por carta ou fax dirigido ao presidente;   
 
4 - O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja presente ou representada a 
maioria dos seus membros em exercício;   
 
5 - Não é permitida a representação de mais de dois administradores em cada reunião.   
 
 

Artigo  21º 
 
1 - As remunerações dos administradores, que podem ser diferenciadas, são fixadas por uma 
comissão de vencimentos eleita pela assembleia geral para o efeito por períodos de quatro anos;   
 
2 - A assembleia geral poderá deliberar sobre a atribuição de um regime de reforma, ou de 
esquemas complementares de re forma aos administradores, de acordo com o regulamento que vier 
a aprovar.   
 
 

SECÇÃO III 
Órgãos de Fiscalização 

 
Artigo 22º 

 
A fiscalização da sociedade realizar-se-á por um conselho fiscal composto por três membros 
efectivos e dois suple ntes, e por um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de 
contas.   
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Artigo 23º 

 

1 - O conselho fiscal tem a composição, a competência, os poderes e os deveres estabelecidos na 
lei e o revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas os poderes e deveres 
estabelecidos na lei;   
 
2 - O conselho fiscal pode ser coadjuvado por técnicos especialmente designados para esse efeito e 
ainda por empresa especializada em trabalho de auditoria.   
 
 

 
SECÇÃO IV 

Conselho Ambiental 
 

Artigo 24º 
 

1 - Junto do conselho de administração funciona o conselho ambie ntal constituído por três a cinco 
personalidades, de reconhecida competência na área de defesa do ambiente, nomeados pelo 
conselho de administração por períodos de quatro anos;   
2 - O conselho ambiental compete fazer o acompanhamento e dar parecer sobre aspectos 
ambientais da actividade da empresa e, sempre que para tal for solicitado pelo conselho de 
administração, dar parecer e formular recomendações acerca do impacte ambiental dos 
empreendimentos da sociedade, tendo especialmente em atenção as disposições legais sobre a 
matéria.   
 
 

CAPÍTULO IV 
Distribuição dos resultados 

 
Artigo 25º 

 

1 - Os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, serão aplicados:  
- Cinco por cento na constituição, reforço e, eventualmente, na reintegração da reserva legal, até 
ao limite da lei, e   
- O remanescente terá a aplicação que a assembleia -geral deliberar por maioria simples dos votos 
emitidos.   
 

2 - Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros no decurso do exercício, nos 
termos previstos na lei.   
 

CAPÍTULO V 
Dissolução e liquidação 

 
Artigo 26º 
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1 - A sociedade dissolve-se quando para isso haja causa legal;   
2 - A liquidação será efectuada nos termos da lei e das deliberações da assembleia geral.   
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5.9. DIREITOS INERENTES ÀS ACÇÕES 
 
Os titulares de acções do Emitente são detentores dos direitos que a lei e os estatutos atribuem aos 
títulos de participações sociais, designadamente o direito à participação nos lucros, o direito a 
participar na Assembleia Geral e de aí exercer o seu direito de voto, o direito à partilha do 
património em caso de dissolução, o direito à conversão das acções, o direito à informação e o 
direito de preferência em ofertas para a subscrição de valores mobiliários da mesma categoria. 
 
Direito de participação nos lucros: as disposições sobre a distribuição dos  resultados da Portucel 
encontram-se consagradas no artigo 25.º dos seus Estatutos, descritas no ponto 5.8. deste 
Prospecto e que aqui se dão por reproduzidas. 
 
Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de Abril, os dividendos que não sejam 
reclamados consideram-se abandonados a favor do Estado quando, durante o prazo de 5 anos, os 
titulares ou possuidores das respectivas acções não hajam cobrado ou tentado cobrar os respectivos 
dividendos, ou não tenham manifestado por outro modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre 
os mesmos. 
 
Direito a participar na Assembleia Geral e direito de voto : as disposições estatutárias relativas 
ao direito que os titulares de acções do Emitente têm de participar na Assembleia Geral e de aí 
exercerem os seus direitos de voto encontram-se consagradas nos artigos 10.º, 11.º e 14.º. Estes 
artigos dos Estatutos da Portucel foram descritos no ponto 5.8. deste Prospecto e dão-se aqui por 
reproduzidas. 
 
Direito à partilha em caso de dissolução : o artigo 26.º dos Estatutos do  Emitente prevê que a 
Portucel se dissolve quando para isso haja causa legal e que a liquidação será efectuada nos termos 
da lei e das deliberações da Assembleia Geral. 
 
Direito à informação: os artigos 288.º a 293.º do CSC, bem como o regime consagrado no 
Código dos Valores Mobiliários, regulam o direito de acesso, por parte dos accionistas, a um 
conjunto de informação relativa aos negócios da sociedade e à sua situação financeira. 
 
Os accionistas detentores, pelo menos, 1% do capital social, podem consultar, desde que aleguem 
motivo justificado, na sede da sociedade, os relatórios de gestão e os documentos de prestação de 
contas relativos aos 3 últimos exercícios, assim como os documentos societários de carácter 
público relativos à fiscalização da sociedade, as actas e listas de presenças das Assembleias Gerais 
realizadas nos últimos 3 anos, os montantes globais das remunerações pagas aos órgãos de 
administração e fiscalização da sociedade e aos empregados com remunerações mais elevadas. 
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Durante os 15 dias anteriores à data da realização da Assembleia Geral devem ser facultados à 
consulta dos accionistas interessados, na sede da sociedade, as informações preparatórias da 
Assembleia Geral. No decurso da Assembleia Geral devem igualmente ser prestadas ao accionista, 
a seu requerimento, informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe permitam formar 
uma opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação, só podendo ser recusada se a 
sua prestação puder ocasionar grave prejuízo à sociedade ou a outras sociedades com ela 
coligadas. 
 
Nos termos do estabelecido no artigo 291.º do CSC, os accionistas titulares de acções 
representativas de 10% do capital social podem solicitar, por escrito, ao órgão de administração, 
que lhes sejam prestadas, também por escrito, informações sobre assuntos sociais, não podendo, à 
excepção dos casos previstos na lei, ser recusada a sua prestação.   
 
O accionista a quem tenha sido recusada informação pedida nos termos da lei ou que tenha 
recebido informação presumivelmente falsa, incompleta ou não elucidativa poderá requerer ao 
Tribunal inquérito à sociedade. 
 
Direito à conversão: este direito encontra-se consagrado no artigo 5.º dos Estatutos do Emitente, 
descrito no ponto 5.8. deste Prospecto e que se dá aqui por reproduzido. 
 
Direito de preferência na subscrição de valores mobiliários da mesma categoria: o direito de 
preferência na subscrição de novas acções emitidas pelo  Emitente encontra-se consagrado no 
artigo 6.º dos seus Estatutos, descrito no ponto 5.8. deste Prospecto e que se dá aqui por 
reproduzido. 
 
 
 
5.10. VALORES MOBILIÁRIOS ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO 
 
Na presente data encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext 
Lisbon, no sistema de negociação em contínuo, 537.250.000 acções representativas do capital 
social do Emitente e 150.000 obrigações, com o valor nominal de 1.000 euros cada uma, 
representativas do empréstimo obrigacionista Portucel – 2005/2012. 
 
 
 
5.11. FACTOS MARCANTES NA EVOLUÇÃO DO EMITENTE 
 
A Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal, EP, foi criada em 1976 pelo Decreto- -Lei 
n.º 554-A/76, de 14 de Julho, como resultado da fusão de cinco empresas que tinham sido 
nacionalizadas no ano anterior, a CPC – Companhia Portuguesa de Celulose, SARL, a SOCEL – 
Sociedade Industrial de Celulose, SARL, a CELTEJO – Celulose do Tejo, SARL, a CELNORTE 



 61/182 

– Celulose do Norte, SARL e a Celulose do Guadiana, SARL. 
 
O Decreto-Lei n.º 405/90, de 21 de Dezembro, determinou a alteração da natureza jurídica da 
Empresa, que foi convertida de pessoa colectiva de direito público (EP) em sociedade anónima  
(SA). 
 
Em 31 de Maio de 1993 foi concretizado o plano de reestruturação da Empresa, que resultou na 
constituição de diversas sociedades controladas a 100%, directa ou indirectamente, pela  holding do 
Grupo, a Portucel SGPS. Este plano de reestruturação, implementado com base no Decreto-Lei n.º 
39/93, conduziu à adopção de uma estrutura organizaciona l que autonomizou as diferentes áreas 
de negócio: 
 

Estrutura Organizacional da Portucel, SGPS em 1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa altura, o Emitente, então denominado Portucel Industrial, dedicava -se, entre outras 
actividades, à produção e comercialização de pasta para papel nas suas duas unidades fabris  (Cacia 
e Setúbal) e à produção de pasta crua integrada na produção de papel Kraftsaco na unidade fabril 
de Cacia. 
 
Em 1995, foi efectuada a Oferta Pública Inicial (IPO) do Emitente, tendo a Portucel SGPS 
alienado 38.520.000 acções representativas de 44,3% do capital social da Portucel.  
 
Em Dezembro de 1998, a Portucel SGPS e a Partest – Participações do Estado, SGPS, S.A. 
(actualmente designada Parpública) constituíram a Papercel, sociedade destinada a congregar as 
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participações do Estado no sector da pasta e do papel, mediante a transferência para esta das 
acções que detinham na Portucel, na Papéis Inapa, na Inapa – Investimentos, Participações e 
Gestão, S.A. e na Soporcel, passando cada um dos accionistas a deter 50% da nova empresa. 
 
No final de 1999, o Emitente procedeu à autonomização do negócio de Kraftsaco, o qual seria  
posteriormente alienado à Portucel Tejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. dentro de uma  
lógica de concentração da Portucel no seu core business. Esta decisão permitiu reafectar recursos 
para a produção adicional de BEKP em Cacia, cuja capacidade anual aumentou para 
aproximadamente 260 mil toneladas. 
 
No início de 2000, o Emitente iniciou um processo de integração de pasta em papel de  impressão e 
escrita, com a aquisição das participações que a Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, 
S.A. e a Papercel detinham no capital da Papéis Inapa, por um montante global ligeiramente 
superior a 106 milhões de euros. O subsequente processo de fusão entre aquelas empresas foi 
formalmente concretizado através de escritura pública, celebrada em 9 de Novembro de 2000, e o 
correspondente registo comercial ocorreu em 4 de Dezembro de 2000.  
 
Em 12 de Dezembro de 2000, a Portucel celebrou um contrato de promessa de compra e venda 
com a Arjo Wiggins Appleton, p.l.c., entidade que detinha indirectamente 40% do capital social da 
Soporcel. Esta aquisição foi concretizada, em 12 de Fevereiro de 2001.  
 
O facto supra referido conduziu à obrigatoriedade do lançamento de uma OPA sobre a Soporcel, 
uma vez que a Portucel era uma sociedade dominada pela Papercel e de, a partir de 12 de 
Dezembro de 2000, terem passado a ser imputados à Papercel mais 40% dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social da Soporcel, inerentes às acções detidas pela Arjo Wiggins 
Appleton, p.l.c., perfazendo 80% dos direitos de voto.  
 
A OPA lançada pela Portucel sobre a totalidade do capital disperso da Soporcel (20%) decorreu 
entre 30 de Março e 18 de Maio de 2001, tendo a Portucel adquirido 97% das acções que foram 
objecto daquela oferta e, por consequência, passado a controlar 99,4% do capital da Soporcel. 
 
A Portucel celebrou com a Papercel, em 13 de Dezembro de 2000, um contrato de promessa de 
compra e venda, nos termos do qual esta empresa prometeu vender àquela a participação de 40% 
que detinha no capital social da Soporcel, a um preço de 18,00 euros por acção. 
 
Em 15 de Junho de 2001 foi publicado o anúncio de registo de aquisição potestativa de 389.113 
acções da Soporcel, passando a Portucel a controlar, conjuntamente com a Papercel, 100% do 
capital social daquela empresa. 
 
Em 28 de Junho de 2001, o Emitente adquiriu à Papercel 40% do capital social da Soporcel, 
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tornando-se, assim, titular de 100% da Soporcel. 
 
O Decreto-Lei nº 166/2001, de 25 de Maio, aprovou a segunda fase do processo de reprivatização 
da Portucel, tendo esta sido configurada em dois segmentos – aumento de capital e alienação de 
uma parcela correspondente a 25% do capital social da Portucel – e prevendo também a 
possibilidade de exercício de uma opção de venda sobre um montante adicional de 15% do capital 
social do Emitente. 
 
Em 19 de Junho de 2001, a Portucel celebrou com a Ence - Empresa Nacional de Celulosa, S.A. 
um acordo de bases de colaboração industrial. No âmbito da Oferta Pública de Venda daquela 
empresa, concluída em Julho de 2001, o Emitente adquiriu 260.817 acções, tendo reforçado a sua 
participação para cerca de 8% do capital social da Ence, face aos 7% detidos desde 1998. 
 
Em decorrência das operações anteriormente referenciadas, a estrutura organizacional do Emitente 
passou a ser a seguinte: 
 
Estrutura Organizacional da Portucel em 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando os desenvolvimentos que se seguiram à publicação do Decreto-Lei nº 166/2001, de 
25 de Maio, em questões determinantes para este processo, designadamente no tocante à evolução 
da projectada fusão por incorporação da Soporcel na Portucel, a par do objectivo de  reforço da 
posição do Emitente nos mercados internacionais, foi considerado necessário reequacionar o 
modelo de reprivatização, tendo em conta os interesses estratégicos da Portucel e do próprio País. 
 
Com a publicação do Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, o Estado procedeu à alteração do 
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anterior modelo para a segunda fase do processo de reprivatização do capital do Emitente, tendo 
ficado previsto a realização de uma fase de reprivatização em dois segmentos:  
 

a. Um concurso para a entrada de um parceiro do sector da pasta e do papel, através de um 
aumento de capital realizado preferencialmente em espécie, mediante entradas de activos 
industriais ou, não sendo o caso, por acções que conferissem participações relevantes em 
empresas do sector da pasta e do papel, ou ainda por tais activos ou acções; e   

 
b. Uma venda directa de até 115.125.000 acções representativas do capital social da 
Portucel. 

 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2003 deu início à referida segunda fase do processo 
de reprivatização da Portucel, no segmento de aumento de capital. A Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 65/2003, aprovou o Caderno de Encargos para o aumento de  capital, no qual ficou 
definido que o valor de subscrição de cada acção do Emitente seria de 1,55 euros, pelo que o valor 
de subscrição ascenderia a cerca de 396,5 milhões de euros. 
 
No âmbito do concurso público para a realização em espécie do aumento de capital da Portucel, 
apresentaram-se dois concorrentes:   
 

a. O agrupamento formado pela Invescaima – Investimentos e Participações, SGPS, S.A. e 
pela Lecta, S.A., que se propôs subscrever a participação representativa de 25% do capital 
social da Portucel, mediante entrega de participações correspondentes a 50% do capital 
social do Grupo Lecta e da Silvicaima, e respectivos controles de gestão; e   
 
b. A M-Real, que se propôs transferir a sua actividade de Home & Office para a Portucel, 
incluindo quatro fábricas de papel e uma de pasta. A produção de papel não revestido da 
unidade Husum seria transferida para o Emitente através de um acordo de médio e longo 
prazo. 

 

Após análise das propostas entregues a concurso pelos consórcios concorrentes, o Júri do 
Concurso, nomeado pelo Estado, seleccionou, com o apoio do Conselho de Administração da 
Portucel SGPS, o consórcio Invescaima/Lecta como agrupamento vencedor.  
 
Na Assembleia Geral da Portucel, realizada em 31 de Outubro de 2003, convocada para o efeito de 
aprovação da operação de aumento de capital nos moldes definidos pelo Júri do Concurso, não foi 
alcançada a maioria dos votos necessária à aprovação do mencionado aumento de capital. 
 
Naquele contexto, e ao abrigo do consagrado no artigo 10º do Decreto-Lei n.º 6/2003, de 15 de 
Janeiro, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 194/2003, de 30 de Dezembro, aprovou um 
novo caderno de Encargos para reger o concurso público relativo à alienação de um lote 
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indivisível de 230.250.000 acções da Portucel, representativas de 30,0% do capital social do 
Emitente. 
 
Este concurso, aberto a entidades nacionais e estrangeiras – que podiam concorrer individualmente 
ou em agrupamento, devendo, no entanto, as propostas ser apresentadas pela totalidade do bloco 
de acções a adquirir – foi ganho pelo Grupo Semapa que adquiriu a referida participação através 
da Seinpart – Participações, SGPS, S.A.    
 
No início de Julho de 2004, na sequência de deliberação da CMVM, o Grupo Semapa, através da 
Semapa Investments, BV emitiu um anúncio preliminar de lançamento de uma OPA sobre a 
totalidade das acções emitidas pela Portucel, com excepção das detidas pela entidade oferente ou 
por entidades que com ela estivessem em relação de domínio ou de grupo. A contrapartida 
oferecida por cada acção do Emitente foi de 1,55 euros.   
 
Após a realização da OPA acima aludida, o Grupo Semapa passou a deter 514.964.433 acções do 
Emitente, representativas de aproximadamente 67,1% do seu capital social.  
 
O Estado não alienou qualquer acção da Portucel, no âmbito daquela OPA, mantendo uma 
participação minoritária relevante no capital do Emitente. 
 
Em 28 de Dezembro de 2004, a Portucel alienou a totalidade da participação que detinha no 
capital social do Ence – Empresa Nacional de Celulose, S.A., correspondente a 8%, por um 
montante de aproximadamente 45,6 milhões de euros. 
 
Na sequência da reestruturação do seu património florestal foram constituídas, em 14 de Janeiro de 
2000, por cisão da Portucel Florestal, que reteve os activos florestais mais adequados à produção 
de eucalipto, a Lazer e Floresta que passou a deter uma parte substancial do património fundiário 
da Portucel Florestal com menor aptidão para a produção de eucalipto e a Celpinus que passou a 
deter os activos florestais com particular aptidão para a produção de resinosas, nomeadamente de 
pinheiro bravo, quer em regime de propriedade própria quer mediante arrendamento. 
 
Em 2003, e através de aumentos de capital realizados em espécie , a área florestal da: (i) Lazer e 
Floresta foi incrementada para cerca de 31 mil hectares de terrenos também com fraca aptidão para 
a produção de eucalipto, pertencentes à Portucel Florestal e à Soporcel; e (ii) CELPINUS foi 
aumentada para cerca de 9 mil hectares de terrenos, maioritariamente de resinosas, explorados pela 
Portucel Florestal.  
 
Ainda em 2003, a Portucel SGPS alienou à Portucel os 40% do capital que detinha na Portucel 
Florestal e adquiriu os 60% do capital que a Portucel detinha na Lazer e Floresta e na Celpinus, 
pelo que a Portucel SGPS passou a deter a totalidade do capital social daquelas duas empresas. Por 
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escritura pública celebrada em 16 de Setembro de 2005, a Portucel SGPS foi incorporada por 
fusão na Parpública. 
 
Em Outubro de 2006, a Parpública lançou uma oferta pública de venda relativa a 197.432.769 
acções, representativas de cerca de 25,72% do capital social da Portucel. Após esta operação o 
Estado deixou de ter qualquer participação no capital do Emitente, ficando a Semapa como 
accionista de referência.  
 
 
 
5.12. LEGISLAÇÃO QUE REGULA A ACTIVIDADE DO EMITENTE 
 
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. 
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6. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EMITENTE 

6.1 ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
O artigo 8º dos Estatutos do Emitente dispõe que: (i) São órgãos sociais a assembleia geral, o 
conselho de administração, um conselho fiscal e, nos termos do disposto nº 3 do artigo 278º do 
Código das Sociedades Comerciais, um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais 
de contas; (ii) Junto do conselho de administração funciona o conselho ambie ntal; (iii) O mandato 
dos membros dos órgãos da sociedade é de quatro anos e é renovável.   
 
Órgão de Administração: a Portucel tem um Conselho de Administração composto por nove 
membros, um Presidente e oito 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 quatro Administradores exercem funções não executivas. 
 
Os actuais membros do Conselho de Administração da Portucel são os seguintes: 
 
Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira 
 

Vogais:   José Alfredo de Almeida Honório 
Manuel Soares Ferreira Regalado 
Adriano Augusto da Silva Silveira 
António José Pereira Redondo 
José Fernando Morais Carreira de Araújo 
Luís Alberto Caldeira Deslandes 
Manuel Maria Pimenta Gil Mata 
Francisco José Melo e Castro Guedes* 

 
* No dia 1 de Junho de 2009, e no seguimento da renúncia às funções de vogal do Conselho de 
Administração apresentada por Carlos Eduardo Coelho Alves, o Conselho de Administração 
deliberou proceder à sua substituição por cooptação, designando Francisco José Melo e Castro 
Guedes para o desempenho das funções de administrador não executivo, no mandato em curso 
(2007-2010). Na Assembleia Geral de 15 de Março de 2010, foi aprovada a proposta de ratificação 
da designação de Francisco José Melo e Castro Guedes. 

 

Os actuais membros da Comissão Executiva são os seguintes: 
 

Presidente:  José Alfredo de Almeida Honório 

 

Vogais:   Manuel Soares Ferreira Regalado 
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Adriano Augusto da Silva Silveira 

António José Pereira Redondo 

José Fernando Morais Carreira de Araújo 

 

De acordo com o nº 5 do artigo 414º do Código das Sociedades Comerciais, os membros não 
executivos do Conselho de Administração acima identificados não preenchem os requisitos 
relativos às regras de independência, assim como para efeitos do nº 1 do artigo 414º-  A, com a 
excepção da alínea b), um dos membros não executivos do Conselho de Administração, o Sr. 
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, não preenche os requisitos relativos às regras de 
incompatibilidade, nomeadamente no que toca a alínea h), por exercer funções de administração 
em cinco sociedades.  

 
O endereço de contacto de todos os membros do Conselho de Administração da Portucel é o 
seguinte: 
 Mitrena – Setúbal Apartado 55  
 2901-861 Setúbal 

 
De seguida, enumera-se, para todos os membros do Conselho de Administração, a natureza das 
funções no órgão de Administração, o nº de acções da sociedade detidas, as qualificações 
profissionais, a data da 1ª designação e termo do mandato, assim como uma lista das funções 
exercidas em órgãos de administração de outras sociedades e outras actividades profissionais 
exercidas nos últimos 5 anos. As empresas do Grupo Portucel são assinaladas com “GPS” entre 
parêntesis, as empresas do Grupo Semapa estão assinaladas com “GS”: 

 

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Não executivas.  

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Curso Geral dos Liceus em Lisboa e frequência do Instituto Superior 

de Administração. 

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2004-2010. 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Presidente do Conselho de Administração da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, 

S.A. (GPS) 
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 Presidente do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

(GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, 

S.A. (GPS) 

 Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, SGPS, Lda. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da Ciminpart - Investimentos e Participações, SGPS, 

S.A. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A. (GS) 

 Presidente do Conselho de Adminis tração da Costa das Palmeiras – Turismo e Imobiliário, 

S.A. 

 Gerente da Ecovalue – Investimentos Imobiliários, Lda. 

 Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da OEM - Organização de Empresas, SGP S, S.A.. 

 Presidente do Conselho de Administração da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 

(GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Secilpar Inversiones, SL. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Seinpart - Participações, SGPS, S.A. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, 

SGPS, S.A. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS, S.A. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Sodim SGPS, S.A. 

 Administrador da Tema Principal – SGPS, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da Terraços d´Areia – SGPS, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da Vértice – Gestão de Participações, SGPS, S.A. 

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 

 Presidente do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações Sociais, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da CMPartin – Inversiones y Participaciones 

Empresariales SL (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Cimipar – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A. 

 Presidente do Conselho de Administração da Parsecil, SL (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Parseinges – Gestão de Investimentos, SGPS, 

S.A. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Semapa Inversiones, SL (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.  
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 Gerente da Ecolua – Actividades Desportivas, Lda. 

 Administrador da Imocipar – Imobiliária, S.A. 

 

 

 José Alfredo de Almeida Honório  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Executivas.  

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, em 1980.  

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2004-2010. 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Presidente da Comissão Executiva e Vogal do Conselho de Administração da Portucel – 

Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS) 

 Presidente da Comissão Executiva e Vogal do Conselho de Administração da Soporcel –  

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS) 

 Presidente da Comissão Executiva e vogal do Conselho de Administração da About the Future 

– Empresa Produtora de Papel, 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) 

 Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia SGPS,S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta SGPS, S.A. 

(anteriormente denominada Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A.) (GPS) 

 Presidente do Conselho de Admin istração da Impactvalue – SGPS, S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, SGPS, S.A. 

(GPS) 

 Presidente do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel NV 

 Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da CEPI – Confederation of 

European Paper Industries 
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 Presidente do Conselho Geral e Vogal da Comissão Executiva da CELPA – Associação da 

Indústria Papeleira 

 Vogal do Conselho de Administração da Seminv – Investimentos, SGPS, S.A. (GS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Cimentospar – Participações Sociais, SGPS Lda. (GS) 

 Administrador da Ciminpart– Investimentos e Participações, SGPS, S.A. (GS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Seinpart Participações, SGPS, S.A. (GS) 

 Administrador da CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A. (GS) 

 Administrador da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (GS) 

 Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Semapa -  

Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (GS) 

 Vogal da Direcção do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel (GPS)  

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:  

 

 Gerente da Hewb ol, SGPS, Lda (GS) 

 Gerente da Florimar – Gestão e Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (GS) 

 Administrador da Parsecil, SL. (GS) 

 Administrador da CMPartin – Inversiones y Participaciones Empresariales SL (GS) 

 Administrador da Betopal, SL. (GPS) 

 Administrador da CIMIGEST, SGPS, SA 

 Administrador da CIMO – Gestão de Participações, SGPS, S.A. 

 Administrador da Longapar, SGPS, S.A. 

 Administrador da Semapa Inversiones, S.L. 

 Administrador da Parseinges – Gestão de Investimento, SGPS, S.A. (GS) 

 Administrador da ParcimInvestments BV (GS) 

 Administrador da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. 

 Administrador da Cimianto – Gestão de Participações SGPS, S.A.   

 

 

Manuel Soares Ferreira Regalado  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Executivas  

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade 

 

3. Qualificações profissionais: Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Ciências 

Económicas e Financeiras, Lisboa (ISEG) em 1972; Senior Executive Programme (SEP), London 

Business School (1997) 
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4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2004- 2010 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel – Empresa 

Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About the Future – Empresa 

Produtora de Papel, S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Aflomec – Empresa de Exploração Florestal, 

S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Aliança Florestal – Sociedade para o 

Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Atlantic Forests – Comércio de Madeiras, S.A. 

(GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração dos Bosques do Atlântico, SL (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração Cofotrans – Empresa de Exploração Florestal, S.A. 

(GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Enerforest – Empresa de Biomassa para Energia, 

S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Impactvalue, SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento 

Agro-Florestal, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, S.A. (anteriormente 

denominada Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A) (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações SGPS, S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Vinhos de Espirra – Produção e 

Comercialização de Vinhos (GPS) 

 Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, - Sociedade de Transformação e Distribuição 

de Papel, Lda. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração dos Viveiros Aliança – Empresa Produtora de 

Plantas, S.A. (GPS) 

 Vogal da Direcção do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel (GPS)  

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing NV (GPS) 
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 Membro do Conselho Geral da CELPA - Associação da Indústria Papeleira     

 Gerente da Portucel Moçambique, Lda (GPS) 

        

6. Outras actividades p rofissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 

 Não tem  

 

 

Adriano Augusto da Silva Silveira 
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Executivas.  

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: titular de 2.000 acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Licenciatura em Engenharia Química pela Universidade do Porto em 

1975. 

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2007- 2010. 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel – Empresa 

Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About The Future – 

Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Impactvalue, SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, S.A. (anteriormente 

denominada Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A.) (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, SGPS, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel - Sociedade de Transformação e Distribuição de 

Papel, Lda (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da SPCG – Sociedade Portuguesa de Co-geração, 

S.A. (GPS) 
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 Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp – Co-geração Energética de Pasta, S.A. 

(GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da EMA 21, S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing NV (GPS) 

 Vogal da Direcção do RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel (GPS) 

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 

 Director Central de Engenharia do Grupo Portucel 

 

 

António José Pereira Redondo  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Executivas. 

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: titular de 6.000 acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Licenciado em Engenharia Química pela FCTUC (1987); frequência 

do 4º ano de Gestão de Empresas da Universidade Internacional; MBA com especialização em 

Marketing pela Universidade Católica Portuguesa (1998). 

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2007- 2010. 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel – Empresa 

Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About The Future, S.A. 

(GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Energia, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Soporcel 

– Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Participações, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da Impactvalue, SGPS, S.A. (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Soporcel España S.A. (GPS) 
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 Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda (GPS) 

 Vogal do Conselho de Gerência da PIT – Portucel International Trading GmbH (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing NV (GPS) 

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 

 Director Comercial e Director de Marketing – (GPS) 

 Director de Marketing (GPS) 

 

 

José Fernando Morais Carreira de Araújo  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Executivas.   

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) (1986); Curso de Estudos Superiores 

Especializados em Controle Financeiro pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

do Porto (ISCAP) (1992); Revisor Oficial de Contas desde 1995; Licenciado em Direito pela 

Universidade Lusíada do Porto (2000); Pós-Graduado em Contabilidade Financeira Avançada 

(ISCTE) – 2002/2003; Pós-Graduado em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito de Lisboa (FDL) 

– 2002/2003 Pós-Graduado em Corporate Governance pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão de Lisboa (ISEG) – 2006/2007.  

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2007-2010. 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel – Empresa 

Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel, S.A. (GPS) 

 Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About The Future, S.A. 

(GPS) 

 Presidente da PortucelSoporcel Cogeração de Energia, S.A. (GPS) 

 Administrador da Bosques do Atlântico, S.L. (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Energia, SGPS, S.A. (GPS) 
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 Administrador da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Soporcel 

– Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A) (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da PortucelSoporcel Participações, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da Impactvalue, SGPS, S.A. (GPS) 

 Administrador da Soporcel España S.A. (GPS) 

 Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda (GPS) 

 Presidente do Conselho de Gerência da PIT – Portucel International Trading GmbH (GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing NV (GPS) 

 Gerente da Portucel Moçambique, Lda (GPS) 

 Vogal da Direcção da Portucel Soporcel Logística do Papel, ACE (GPS) 

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 

 Director de Contabilidade e Impostos da Semapa, SGPS, S.A. desde Maio de 2002, em 

acumulação na Secil S.A. de Maio de 2002 a Junho de 2006 e na Portucel S.A. desde Julho de 

2006 a Março de 2007.  

 

 

Luis Alberto Caldeira Deslandes  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Não executivas.  

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Engenheiro Químico - Instituto Superior Técnico de Lisboa; 

Engenheiro Cervejeiro – Inst. Superieur D’Agronomie de Louvain. 

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2001- 2010.  

 

5. Funções  desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 

(GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

(GPS)  

 Vogal do Conselho de Administração da About The Future, S.A. (GPS)   

 Presidente do Conselho de Administração das empresas do Grupo Portucel: 
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- Soporcel Italy SRL 

- Soporcel France EURL 

- Soporcel UK Ltd 

- Soporcel International Bv 

- Soporcel North America Inc 

- Soporcel Deutschland GmbH 

- Soporcel Austria GmbH 

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 

 Vice -Presidente do Conselho de Administração da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e 

Papel, S.A.  

 Membro da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.  

 Membro da Comissão Executiva da Portucel-Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 

 

 

Manuel Maria Pimenta Gil Mata  
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Não executivas. 

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade. 

 

3. Qualificações profissionais: Engenheiro Químico pela Faculdade de Engenharia do Porto, 1966; 

Curso Internacional de Alta Direcção da Indústria de Pasta e Papel, Federação das Indústrias 

Papeleiras Suecas, Markaryd, 1987. 

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 1998 - 2010. 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 Vogal do Conselho de Administração da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. 

(GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

(GPS) 

 Vogal do Conselho de Administração da About The Future, S.A. (GPS)   

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 
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 Vogal da Comissão Executiva da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. no 

triénio 2004-2006 (GPS) 

 Membro da Comissão Executiva da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. no triénio 

2004-2006 (GPS) 

 Membro do Conselho de Administração da Soporcel – Gestão de Participações Sociais, SGPS, 

S.A. no triénio 2004-2006 (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp, no triénio 2004-2006 (GPS) 

 Presidente do Conselho de Gerência da Setipel, no triénio 2004-2006 (GPS) 

 Presidente do Conselho de Gerência da SPCG, no triénio 2004-2006 (GPS) 

 Presidente do Conselho de Administração da Socortel, no triénio 2004-2006 (GPS) 

 Vogal do Conselho de Gerência da Arboser no triénio 2004-2006 (GPS) 

 Vogal da Direcção da Portucel Soporcel Papel Sales e Marketing, ACE, no triénio 2004-2006 

(GPS)  

 Assessor do Conselho de Administração da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, 

SGPS, S.A. 

 

Francisco José Melo e Castro Guedes 
 

1. Natureza das funções no órgão de administração: Não executivas.   

 

2. Nº de acções da sociedade detidas: não é titular de acções da sociedade 

 

3. Qualificações profissionais: Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências 

Económicas e Financeiras – Lisboa (1971); MBA pelo INSEAD – Fontainebleau. França (1976) 

 

4. Data da 1ª designação e termo do mandato: 2009-2010. 

 

No dia 1 de Junho de 2009, e no seguimento da renúncia às funções de vogal do Conselho de 

Administração apresentada pelo Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves, o Conselho de Administração 

deliberou proceder à sua substituição por cooptação, designando o Dr. Francisco José Melo e Castro 

Guedes para o desempenho das funções de administrador não executivo, no mandato em curso (2007 -

2010). 

 

5. Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades: 

 

 Vogal do Conselho de Administração da About The Future, S.A. (GPS) 
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 Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

(GPS)  

 Administrador e membro da Comissão Executiva da SEMAPA – Sociedade de Investimento e 

Gestão, SGPS, SA.(GS); 

 Administrador da CMP- Cimentos Maceira e Pataias, S.A. (GS); 

 Administrador da PARSEINGES - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A.(GS); 

 Administrador da SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.(GS); 

 Administrador da SEMINV Investimentos, SGPS, SA (GS);  

 Administrador da SCG – Société des Ciments de  Gabès, SA (GS) ;  

 Administrador da CDS- Ciments de Sibline, SGPS, SA (GS);  

 Administrador da CIMINPART -Investimentos e Participações, SGPS, S.A.(GS); 

 Administrador da SEINPART Participações, SGPS, S.A. (GS); 

 Administrador da SEMAPA Inversiones, SL (GS); 

 Administrador da SILONOR, S.A. (GS); 

 Administrador da SECILPAR, SL. (GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da VERDEOCULTO – Investimentos, SGPS, SA 

(GS) 

 Presidente do Conselho de Administração da VIROC PORTUGAL – Indústrias de Madeira e 

Cimento, S.A 

 Administrador da So.I.Me Liban S.A.L.  

 Gerente da Serife – Sociedade de Estudos e Realizações Industriais e de Fornecimento de 

Equipamento, Lda. 

 Gerente da CIMENTOSPAR – Participações Sociais, SGPs, Lda (GS); 

 Gerente da FLORIMAR – Gestão e Participações, SGPS, Soc.Unipessoal, Lda; 

 Gerente da HEWBOL – SGPS, Lda. 

 

6. Outras actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos: 

 Administrador da ENERSIS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (GS) 

 Administrador da ENERSIS II – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (GS) 

 Administrador da PARSEINGES - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A. (GS) 

 

 

Não existem quaisquer incompatibilidades especificamente definidas pelo órgão de 

Administração, nem tão pouco se encontra fixado um número máximo de cargos acumuláveis 
pelos administradores em órgãos de outras sociedades. 
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Órgãos de fiscalização: a Assembleia Geral de 14 de Março de 2007 elegeu como fiscal único 
efectivo da sociedade para o quadriénio 2007-2010 a PricewaterhouseCoopers & Associados, 
SROC, representada por Abdul Nasser Abdul Sattar ou por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes 
Bertão. Em 29 de Junho de 2010. os representantes da Pricewaterhousecoopers passaram a ser 
António Alberto Henrique Assis e César Abel Rodrigues Gonçalves. 
 

 
O endereço de contacto de do fiscal único da sociedade é o seguinte: 
 Palácio Sottomayor 
 Rua Sousa Martins, 1- 3º 
 1050-217 Lisboa  

 
 A Assembleia Geral de 14 de Março de 2007 elegeu também um Conselho Fiscal composto por 
três membros efectivos e um suplente tal como se especifica de seguida: 

 
Presidente:   Duarte Nuno d´Orey da Cunha 
Vogais efectivos:  Miguel Camargo de Sousa Eiró 
   Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira 

Vogal Suplente:  Marta Isabel Guardalino da Silva Penetra 
 
 
O relatório anual emitido pelo Conselho Fiscal sobre a actividade desenvolvida é publicado 
conjuntamente com o Relatório & Contas, estando disponível no sítio da Internet do Grupo.  

 
À data do presente Prospecto, nenhum dos membros do Conselho de Administração, incluindo os 
membros da Comissão Executiva, nem o Fiscal único ou Conselho Fiscal nos últimos 5 anos: (i) 
sofreu qualquer condenação relacionada com conduta fraudulenta; (ii) desempenhou quaisquer 
funções executivas como quadro superior ou membro do órgão de administração ou de 
fiscalização de qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em processo de falência, insolvência 
ou liquidação; (iii) foi sujeito a quaisquer acusações formais e/ou sanções por parte das 
autoridades legais ou reguladores (incluindo organismos profissionais) nem foi impedido por um 
tribunal de actuar como membro de um órgão de administração, de direcção e de fiscalização de 
uma sociedade ou de gerir as actividades de qualquer sociedade.  

 
 
6.2. CONFLITOS DE INTERESSES  
 
Não existem conflitos de interesses potenciais entre as obrigações de qualquer uma das pessoas 
que integram os órgãos de administração, de fiscalização e de quadros superiores para com o 
Emitente ou para com qualquer uma das suas filiais e os seus interesses privados ou obrigações. 
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6.3. REMUNERAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS 
 
Durante o exercício de 2009, a remuneração total auferida pelo conjunto dos administradores na 
sociedade foi a seguinte, tendo em conta a distinção entre administradores executivos e não 
executivos e a distinção entre remuneração fixa e variável: 
 

Administradores Administradores
Remunerações (valores em €) Executivos Não executivos Total
Remunerações Fixas 2.182.328 1.230.859 3.413.187
Remunerações Variáveis 2.002.607 795.000 2.797.607
Total 4.184.935 2.025.859 6.210.794  

 
A informação relativa às remunerações pagas pela Portucel aos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal em termos individuais, consta da página 160 do Relatório do 
Governo da Sociedade de 2009.  
 
Os critérios relativos às componentes variáveis da remuneração dos órgãos de administração são 
aqueles que constam da política de remuneração descrita no Relatório do Governo da Sociedade de 
2009, sendo que a política de remuneração dos administradores é da competência da Comissão de 
Fixação de Vencimentos, que a submete anualmente para aprovação pelos accionistas da 
Sociedade na Assembleia Geral. 
 
Não existem planos de atribuição de acções ou de direitos de adquirir opções sobre acções ou de 
qualquer outro sistema de incentivos com acções. 
 
No exercício de 2009, e com excepção da remuneração fixa e variável referida no ponto acima, 
não ocorreram outras remunerações pagas sobre a forma de participação nos lucros e/ou de 
pagamentos de prémios. Também não foram pagas nem são devidas quaisquer indemnizações a 
ex-administradores executivos, relativas à cessação de funções durante o exercício. 
 
A informação mais recente sobre os planos de complemento de pensões de reforma e 
sobrevivência em vigor no seio da Sociedade estão detalhadamente descritos na nota 27 às 
Demonstrações Financeiras Consolidadas do Relatório & Contas de 2009, e abrangem os 
trabalhadores da Portucel e das suas principais subsidiárias, assim como os administradores da 
sociedade.  
 
Nesta nota é feita uma descrição detalhada dos pressupostos utilizados na avaliação das 
responsabilidades com estes planos de complemento de pensões de reforma e sobrevivência, da 
evolução das responsabilidades no decurso do exercício, dos activos que compõem os fundos 
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afectos ao financiamento destas responsabilidades e o efeito destes planos nos resultados da  
empresa. Os valores associados aos administradores no que toca às responsabilidades e ao efeito 
nos resultados encontram-se devidamente explicitados na nota e são transcritos de seguida:  
 
 

 

 

Responsabilidades:  
 

Em 30 de Junho de 2010 e 31 de Dezembro de 2009 a cobertura das responsabilidades das 

empresas pelos activos dos fundos detalha-se como segue: 

 
Valores em Euros 31-12-2009 31-12-2008

Responsabilidade por serviços passados
 - Activos 105.713.775 101.086.113

 - Pré-reformados - 651.276

 - Aposentados 40.769.758 39.021.853
Valor de mercado dos fundos (129.743.758) (118.768.323)

16.739.775 21.990.919

Responsabilidades com prémios de reforma 2.778.472 2.509.629
Insuficiência dos fundos 19.518.247 24.500.548  
  

Em 30 de Junho de 2010, o montante de responsabilidades afectas a planos de benefícios pós -

emprego respeitantes a cinco administradores do Grupo Portucel, ascende a Euros 4.533.046 (31 

de Dezembro de 2009: Euros 4.676.538). 

 
Efeito nos resultados: 
 
O efeito nos resultados dos períodos de 6 meses findos em 30 de Junho de 2010 e 2009 

decorrentes destes planos detalham-se como segue: 

 
Valores em Euros 2009 2008

Serviços correntes 3.916.756 3.995.284
Custo dos juros 7.874.422 7.408.781
Retorno dos activos dos planos (6.496.006) (6.471.796)
Ganhos e perdas actuariais 3.332 36.071

5.298.504 4.968.340

Outros custos com pensões (fora de Portugal) 282.965 282.636

Custos do exercício (Nota 6) 5.581.469 5.250.976  
 
 
A rubrica de Custos com serviços correntes inclui Euros 34,412 correspondente a três 

administradores (30 de Junho de 2009: Euros 33.329). 
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6.4. ACÇÕES DETIDAS PELOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS 
 
Em 30/06/2010, os valores mobiliários da sociedade detidos pelos titulares de órgãos sociais eram 

os seguintes: 

 
- António José Pereira Redondo:  6.000 acções 

- Adriano Augusto da Silva Silveira:  2.000 acções  

- Duarte Nuno d´Orey da Cunha: 16.000 acções 

 

Os valores mobiliários de sociedades dominadas ou em relação de grupo com a Semapa detidos 

pelos titulares dos órgãos sociais em 30/06/2010 eram os seguintes: 

 
- José Alfredo de Almeida Honório: 20.000 acções da Semapa SGPS, S.A. 

- Duarte Nuno d´Orey da Cunha:   2.907 acções da Semapa SGPS, S.A. 

 
Desde 31/12/2009 até 30 de Junho de 2010 não foram efectuadas pelos membros do Conselho de 

Administração e Fiscalização do Emitente quaisquer transacções sobre acções do Emitente ou das 

sociedades que com ele se encontram em situação de domínio ou grupo. 

 
 
6.5. CONTRATOS DE TRABALHO VINCULATIVOS 
 
Os membros do Conselho de Administração do Emitente não estão vinculados à mesma por 
qualquer contrato de trabalho, limitando-se a desempenhar as suas funções no âmbito do mandato 
para o qual a Assembleia Geral de Accionistas os elegeu. 
 
Não se encontra prevista a atribuição aos membros do Conselho de Administração do Emitente de 
qualquer benefício no final dos respectivos mandatos. 
 
De igual modo, também os membros dos órgãos de fiscalização do Emitente não estão vinculados 
à mesma por qualquer contrato de trabalho, limitando-se a desempenhar as suas funções no âmbito 
do mandato para o qual a Assembleia Geral de accionistas do Emitente os elegeu.   
 
Também não está previsto para estes órgãos, a atribuição de qualquer benefício no final do 
respectivo mandato. 
 
 
6.6. COMISSÕES DESIGNADAS NO ÂMBITO SOCIETÁRIO  
 
Como se pode verificar no diagrama do ponto 7.8 do presente prospecto, existem no seio da 
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Sociedade um conjunto de comissões especializadas que se identificam de seguida: 
 
Comissão de auditoria: a Comissão de Auditoria tem a seguinte composição 
 
Presidente:  Francisco José Melo e Castro Guedes 

Vogais:   José Miguel Gens Paredes 
   Álvaro Ricardo Nunes 
 
As competências da Comissão de Auditoria são aquelas que lhe forem atribuídas explicitamente 
pelo Conselho de Administração sendo, genericamente, as seguintes: 

1. Avaliação dos 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.  

 

2. Aconselhar o Conselho de Administração na escolha do Auditor Externo e pronuncia -se 
sobre o âmbito de actuação do Auditor Interno.  

3. Discutir com o Auditor Externo os seus relatórios anuais, aconselhando o Conselho de 
Administração sobre eventuais medidas a tomar.  

4. Acompanhar os seguintes factos:  

a) Alteração de políticas e práticas contabilísticas;  

b) Ajustamentos significativos devidos a intervenção do auditor;  

c) Progresso nos rácios financeiros relevantes e eventuais alterações no rating formal 

ou informal do Grupo;  

d) Exposições financeiras significativas da tesouraria (tais como riscos de divisas, 
taxa de juro ou derivados);  

e) Procedimentos ilegais ou irregulares. 

 

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. 
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Comissão de Fixação de Vencimentos: a Comissão de Fixação de Vencimentos tem a seguinte 
composição: 

 
Presidente:   José Gonçalo Maury em representação da Egon Zehnder 
 

Vogais:   João Rodrigo Appleton Moreira Rato 
   Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses 
 
 
Nenhum membro desta Comissão é membro do órgão de administração da Sociedade, assim como 
nenhum dos seus conjugues, parentes e afins em linha recta até ao 3º grau, inclusive. 
 
A política de remuneração dos administradores é da competência da Comissão de Fixação de 
Vencimentos, que a submete anualmente para aprovação pelos accionistas da Sociedade na 
Assembleia Geral. 
 
Os princípios gerais da política de remunerações são os seguintes: 

 
a) Funções desempenhadas. 

Ter em consideração as funções desempenhadas por cada titular de órgãos sociais não 
apenas num sentido formal, mas num sentido mais amplo da actividade efectivamente 
exercida e das responsabilidades que lhe estão associadas. Não estão na mesma posição 
todos os administradores executivos entre si, nem muitas vezes todos os membros do 
conselho fiscal, por exemplo. A ponderação das funções deve ser efectuada no seu sentido 
mais amplo e deve considerar critérios tão diversos como, por exemplo, a 
responsabilidade, o tempo de dedicação, ou o valor acrescentado para a empresa que 
resulta de um determinado tipo de intervenção ou de uma representação institucional. 
Também a existência de funções desempenhadas noutras sociedades dominadas não pode 
ser alheia a esta ponderação, pelo que significa por um lado em termos de aumento de 
responsabilidade e por outro em termos de fonte cumulativa de rendimento. 
 

b) A situação económica da sociedade. 
Também este critério tem que ser compreendido e interpretado com cuidado. A dimensão 
da sociedade e inevitável complexidade da gestão associada, é claramente um dos aspectos 
relevantes da situação económica entendida na sua forma mais lata. As implicações 
existem quer na necessidade de remunerar uma responsabilidade que é maior em 
sociedades maiores e com modelos de negócio complexos quer na capacidade de 
remunerar adequadamente a gestão. 
 

c) Critérios de mercado. 
O encontro entre a oferta e a procura é incontornável na definição de qualquer 
remuneração, e os titulares dos órgãos sociais não são excepção. Só o respeito pelas 
práticas do mercado permite manter profissionais de um nível ajustado à complexidade 
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das funções a desempenhar e responsabilidades a assumir, e assim assegurar não só os 
interesses do próprio mas essencialmente os da sociedade e a criação de valor para todos 
os seus accionistas. 

 
Para além destes princípios gerais, existem também opções concretas relativamente à política de 
remunerações que deverão ser mantidas até ao final do mandato em curso dos órgãos de 
administração, e que são as seguintes: 
 

1. A remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração será 
composta por uma parte fixa e por uma parte variável. 

 
2. A remuneração dos membros não executivos do Conselho de Administração será 

composta apenas por uma parte fixa. Excepcionalmente, os Administradores não 
executivos poderão receber uma remuneração extra por trabalhos adicionais 
solicitados e desempenhados. Nestes casos esta remuneração será separada daquela 
que já auferem por inerência dos cargos que desempenham. 

 
3. A parte fixa da remuneração dos membros do Conselho de Administração consistirá 

num valor mensal pagável catorze vezes por ano ou num valor predeterminado por 
cada participação em reunião do Conselho de Administração. 

 
4. A fixação do valor mensal para a parte fixa das remunerações dos membros do 

Conselho de Administração será feita para todos os que sejam membros da Comissão 
Executiva e para os que não sendo membros daquela Comissão exerçam funções ou 
desenvolvam trabalhos específicos de natureza repetida ou continuada. 

 
5. A fixação de valor predeterminado por cada participação em reunião aos membros do 

Conselho de Administração será feita para aqueles que tenham funções 
essencialmente consultivas e de fiscalização. 

 
6. O processo de atribuição de remunerações variáveis aos membros executivos do 

Conselho de Administração deverá seguir os critérios propostos pela Comissão de 
Remunerações, não devendo exceder o valor global de cinco por cento do resultado 
líquido consolidado em formato IFRS, sem prejuízo de outras ponderações no caso de 
existência de resultados de natureza muito excepcional. 

 
7. Na fixação de todas as remunerações, incluindo designadamente na distribuição do 

valor global da remuneração variável do Conselho de Administração serão observados 
os princípios gerais acima consignados: funções desempenhadas, situação da 
sociedade e critérios de mercado. 

 
 
Conselho Ambiental: o Conselho Ambiental é composto pelos seguintes membros: 
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Vogais:   Fernando Ramoa Ribeiro 
   João Santos Pereira 
   Casimiro Pio 
   Rui Ganho 
   Maria da Conceição Cunha 
 
 
Comissão de Controlo Interno: a Comissão de Controlo Interno tem a seguinte composição: 
 
Presidente:  Francisco José Melo e Castro Guedes 

 
Vogais:   José Miguel Gens Paredes 
   Álvaro Ricardo Nunes 
 

A Comissão de Controlo Interno tem como responsabilidade avaliar qualquer irregularidade 
ocorrida no seio da Sociedade, sendo que considera-se irregularidade qualquer alegada violação de 
disposições legais, regulamentares e/ou estatutárias ocorrida na Sociedade, assim como o 
incumprimento dos deveres e princípios éticos constantes dos Princípios Deontológicos, princípios 
referidos no Anexo I do Relatório e Contas de 2009 da Emitente . A Comissão de Controlo Interno 
tem também como responsabilidade a detecção e controlo de todos os riscos relevantes na 
actividade da sociedade, nomeadamente os riscos financeiros, patrimoniais e ambientais. 
 
 
Comissão de Controlo do Governo Societário : a Comissão de Controlo do Governo Societário 
tem a seguinte composição: 
 
Presidente:  Luís Alberto Caldeira Deslandes  
 
Vogais:   José Fernando Morais Carreira de Araújo 
   António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis 
 
 
A Comissão de Controlo do Governo Societário tem a responsabilidade de supervisionar a 
aplicação das normas do governo societário do Grupo e a elaboração do respectivo código de 
conduta. 
 
 
Comissão de Sustentabilidade: a Comissão de Sustentabilidade tem a seguinte composição: 
 
 
Presidente:  Manuel Maria Pimenta Gil Mata 
 
Vogais:   Adriano Augusto Silveira 
   João Manuel Alves Soares 
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À Comissão de Sustentabilidade ficou atribuída a formulação da política corporativa e estratégica 
em assuntos de responsabilidade social e ambiental, sendo responsável pela produção do relatório 
bi-anual de sustentabilidade. 
 
 

Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões: a Comissão de Acompanhamento do 

Fundo de Pensões tem a seguinte composição:  

  

Membros:  João António Xavier da Costa Ventura 
   Manuel Luís Daun e Lorena Arouca 
   António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis 
   Jorge do Carmo Guilherme Tareco 
   Carlos Alber to Martins de Barros 
 

A Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões foi constituída durante o ano de 2009, 

com o objectivo de verificar o cumprimento do plano de pensões e a gestão do respectivo fundo de 

pensões. A Comissão é constituída por três representantes da Sociedade e por dois representantes 

dos beneficiários do fundo, designados pela Comissão de Trabalhadores. As funções da Comissão 

de Acompanhamento incluem verificar a observância das disposições aplicáveis ao plano de 

pensões e à gestão do respectivo fundo de pensões, pronunciar-se sobre propostas de transferência 

da gestão e de outras alterações relevantes aos contratos constitutivos e de gestão de fundos, bem 

como sobre a extinção do fundo de pensões ou de uma quota parte do mesmo. 

 

 

Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais: existe no seio da Sociedade 

uma Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais que é coordenada pelo 

Administrador responsável pelo pelouro e constituída pelos Directores Fabris, pelo Director 

Financeiro e pelo Director de Auditoria Interna. Esta Comissão reúne sempre que necessário, e 

tem como objectivos pronunciar-se sobre os sistemas de prevenção de risco patrimonial em vigor 

na empresa, nomeadamente sobre as medidas tomadas para ir ao encontro das recomendações 

resultantes das inspecções efectuadas pelos resseguradores, assim como pronunciar-se sobre a 

adequação, em termos de âmbito, tipo de coberturas e capitais, dos seguros contratados pelo 

Grupo. 

 
 
Todas estas comissões especializadas que existem no seio da Sociedade elaboram actas das 
reuniões que realizam ao longo do ano. 
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6.7. REGIME DO GOVERNO DAS SOCIEDADES 
 

A Sociedade segue o Código do Governo das Sociedades Cotadas da CMVM de 2010, 

nomeadamente através da aplicação do regulamento da CMVM nº1/2010, muito embora com a 

estrutura aprovada pelo regulamento da CMVM nº7/2001, de acordo com a possibilidade 

conferida pela circular da CMVM de 26 de Janeiro de 2010. Estes regulamentos encontram-se 

disponíveis para consulta no sítio da CMVM na Internet, no endereço www.cmvm.pt. 

 
O relatório do Governo da Sociedade relativo ao exercício de 2009 foi elaborado de acordo com o 

Regulamento 7/2001 da CMVM; na análise seguinte, e no que toca às recomendações relativas ao 

anterior regulamento, remete-se para os termos referidos nesse relatório, sendo que apenas é dada 

uma explicação no que toca às recomendações novas introduzidas no Código Governo da 

Sociedade da CMVM de 2010*. 

 
RECOMENDAÇÕES  CUMPRIMENTO OBSERVAÇÕES 

I. Assembleia Geral   
I.1 Mesa da Assembleia Geral   
I.1.1 O Presidente da mesa da Assembleia Geral deve 
dispor de recursos humanos e logísticos de apoio que 
sejam adequados às suas necessidades, considerada a 
situação económica da sociedade. 

 
Cumprida  

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

I.1.2 A remuneração do presidente da mesa da 
Assembleia Geral deve ser divulgada no relatório anual 
sobre o governo da sociedade. 

 
Cumprida  

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
I.2 Participação na Assembleia   
I.2.1 A antecedência imposta para a recepção, pela 
mesa, das declarações de depósito ou bloqueio das 
acções para a participação em assembleia geral não 
deve ser superior a 5 dias úteis. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

I.2.2 Em caso de suspensão da reunião da Assembleia 
Geral, a sociedade não deve obrigar ao bloqueio 
durante todo o período até que a sessão seja retomada, 
devendo bastar-se com a antecedência ordinária 
exigida na primeira sessão. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
I.3 Voto e Exercício do Direito de Voto   
I.3.1 As sociedades não devem prever qualquer 
restrição estatutária do voto por correspondência e, 
quando adoptado e admissível, ao voto por 
correspondência electrónico. 

Cumprida  
Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

I.3.2 O prazo estatutário de antecedência para a 
recepção da declaração de voto emitida por 
correspondência não deve ser superior a 3 dias úteis.  

Cumprida Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
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I.3.3 As sociedades devem assegurar a 
proporcionalidade entre os direitos de voto e a 
participação accionista, preferencialmente através de 
previsão estatutária que faça corresponder um voto a 
cada acção. Não cumprem a proporcionalidade as 
sociedades que, designadamente: i) tenham acções 
que não confiram o direito de voto; ii) estabeleçam que 
não sejam contados direitos de voto acima de certo 
número, quando emitidos por um só accionista ou por 
accionistas com ele relacionados. 

 Cumprida Pelo facto de existir uma 
correspondência entre um voto e a 
detenção de um número mínimo de 
acções, numa sociedade onde os 
estatutos não prevêem que os 
votos não sejam contados acima 
de um determinado limite e onde 
não existem categorias de acções 
sem voto, pode considerar-se que 
a recomendação é cumprida, por 
estar assegurada a 
proporcionalidade entre os direitos 
de voto e o investimento accionista 

   
I.4 QUÓRUM DELIBERATIVO   
I.4.1 As sociedades não devem fixar um quórum 
deliberativo superior ao previsto por lei. 

  
Não cumprida 

 
Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
I.5 ACTAS E INFORMAÇÃO SOBRE DELIBERAÇÕES 

ADOPTADAS 
  

I.5.1 Extractos de acta das reuniões da assembleia 
geral, ou documentos de conteúdo equivalente, devem 
ser disponibilizadas aos accionistas no sítio Internet da 
sociedade no prazo de 5 dias, após a realização da 
assembleia geral, ainda que não constituam informação 
privilegiada. A informação divulgada deve abranger as 
deliberações tomadas, o capital representado e os 
resultados das votações. Estas informações devem ser 
conservadas no sítio na Internet da sociedade durante, 
pelo menos, nos 3 anos antecedentes. 

 
Cumprida 

 
Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
I.6 MEDIDAS RELATIVAS AO CONTROLO DAS SOCIEDADES   
I.6.1 As medidas que sejam adoptadas com vista a 
impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição devem 
respeitar os interesses da sociedade e dos seus 
accionistas.  

 
Cumprida 

 
Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 

Os estatutos das sociedades que, respeitando esse 
princípio, prevejam a limitação do número de votos que 
podem ser detidos ou exercidos por um único 
accionista, de forma individual ou em concertação com 
outros accionistas, devem prever igualmente que, pelo 
menos de cinco em cinco anos, será sujeita a 
deliberação pela assembleia geral a alteração ou 
manutenção dessa disposição estatutária – sem 
requisitos de quórum agravado relativamente ao legal - 
e que nessa deliberação se contam todos os votos 
emitidos sem que aquela limitação funcione 

 
 

 

I.6.2 Não devem ser adoptadas medidas defensivas 
que tenham por efeito provocar automaticamente uma 
erosão grave no património da sociedade em caso de 
transição de controlo ou de mudança da composição do 
órgão de administração, prejudicando dessa forma a 
livre transmissibilidade das acções e a livre apreciação 
pelos accionistas do desempenho dos titulares do órgão 
de administração. 

 
Cumprida 

 
Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
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II. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO   
II.1. TEMAS GERAIS   
II.1.1. ESTRUTURA E COMPETÊNCIA   
II.1.1.1 O órgão de administração deve avaliar no seu 
relatório anual sobre o governo da sociedade o modelo 
adoptado, identificando eventuais constrangimentos ao 
seu funcionamento e propondo medidas de actuação 
que, no seu juízo, sejam idóneas para os superar. 

 
Cumprida 

 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.1.1.2 As sociedades devem criar sistemas internos de 
controlo e gestão de riscos, em salvaguarda do seu 
valor e em benefício da transparência do seu governo 
societário, que permitam identificar e gerir o risco. 
Esses sistemas devem integrar, pelo menos, as 
seguintes componentes: i) fixação dos objectivos 
estratégicos da sociedade em matéria de assumpção 
de riscos; ii) identificação dos principais riscos ligados à 
concreta actividade exercida e dos eventos susceptíveis 
de originar riscos; iii) análise e mensuração do impacto 
e da probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos 
potenciais; iv)  gestão de risco com v ista ao alinhamento 
dos riscos efectivamente incorridos com a opção 
estratégica da sociedade quanto à assumpção de 
riscos; v) mecanismos de controlo da execução das 
medidas de gestão de risco adoptadas e da sua 
eficácia; vi) adopção de mecanismos internos de 
informação e comunicação sobre diversas 
componentes do sistema de alertas de riscos; vii) 
avaliação periódica dos sistema implementado e 
adopção das modificações que se mostrem 
necessárias. 

 
Cumprida 

A Comissão de Controlo Interno 
assim como a Comissão de Análise 
e Acompanhamento de Riscos 
Patrimoniais são as comissões 
responsáveis pelo controlo e 
gestão de riscos no seio da 
sociedade; conforme se descreverá 
no próximo Relatório do Governo 
da Sociedade, a incluir no R&C de 
2010, as componentes descritas 
nas alíneas i) a vii) da presente 
recomendação estão integradas 
nas funções desenvolvidas por 
estas comissões. 
 
 

II.1.1.3 O órgão de administração deve assegurar a 
criação e funcionamento dos sistemas de controlo 
interno e de gestão de riscos, cabendo ao órgão de 
fiscalização a responsabilidade pela avaliação do 
funcionamento destes sistemas e propor o respectivo 
ajustamento às necessidades da sociedade. 

Cumprida A Comissão de Controlo Interno 
assim como a Comissão de Análise 
e Acompanhamento de Riscos 
Patrimoniais são as comissões 
responsáveis pelo controlo e 
gestão de riscos no seio da 
sociedade; as suas funções estão 
descritas no  Capítulo II do 
Relatório do Governo da 
Sociedade de 2009, ponto II.4.  

II.1.1.4 As sociedades devem, no relatório anual sobre 
o Governo da Sociedade: i) identificar os principais 
riscos económicos, financeiros e jurídicos a que a 
sociedade se expõe no exercício da actividade; ii) 
descrever a actuação e eficácia do sistema de gestão 
de riscos. 

Cumprida Ver Capítulo II do Relatório do 
Governo da Sociedade de 2009, 
ponto II.4, relativo à descrição dos 
sistemas de controlo interno e de 
gestão de risco implementados na 
sociedade 

II.1.1.5 Os órgãos de administração e fiscalização 
devem ter regulamentos de funcionamento os quais 
devem ser divulgados no sítio na Internet da sociedade.  

Não cumprida Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
II.1.2 INCOMPATIBILIDADES E INDEPENDÊNCIA   
II.1.2.1 O Conselho de Administração deve incluir um 
número de membros não executivos que garanta 
efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e 
avaliação da actividade dos membros executivos. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.1.2.2 De entre os administradores não executivos 
deve contar-se um número adequado de 

Não cumprida A composição do Conselho de 
Administração está detalhada no 
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administradores independentes, tendo em conta a 
dimensão da sociedade e a sua estrutura accionista, 
que não pode em caso algum ser inferior a um quarto 
do número total de administradores. 

Relatório do Governo da 
Sociedade e, de acordo com o 
critério de independência previsto 
no nº5 do artigo 414º do Código 
das Sociedade Comerciais, os 
administradores não executivos do 
Conselho de Administração da 
Portucel não podem ser 
considerados independentes. Uma 
vez que são os accionistas que são 
chamados a nomear os membros 
do Conselho de Administração, só 
estes poderão alterar a 
composição deste órgão, razão 
pela qual consideramos que não 
podem ser os membros dos órgãos 
sociais da Portucel a 
pronunciarem-se sobre a 
constituição do Conselho de 
Administração e sobre o número 
adequado de administradores 
independentes. 

II.1.2.3 A avaliação da independência dos seus 
membros não executivos feita pelo órgão de 
administração deve ter as regras legais e 
regulamentares em vigor sobre os requisitos de 
independência e o regime de incompatibilidades 
aplicáveis aos membros dos outros órgãos sociais, 
assegurando a coerência sistemática e temporal na 
aplicação dos critérios de independência a toda a 
sociedade. Não deve ser considerado independente 
administrador que, noutro órgão social, não pudesse 
assumir essa qualidade por força das normas 
aplicáveis. 
 

Cumprida Consideramos cumprida pelo facto 
de a avaliação ser feita de acordo 
com as regras estabelecidas nesta 
recomendação. 

II.1.3 ELEGIBILIDADE E NOMEAÇÃO   
II.1.3.1 Consoante o modelo aplicável, o presidente do 
conselho fiscal, da comissão de auditoria ou da 
comissão para as matérias financeiras deve ser 
independente e possuir as competências adequadas ao 
exercício das respectivas funções. 

 
Cumprida  

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.1.3.2 O processo de selecção de candidatos a 
administradores não executivos deve ser concebido de 
forma a impedir a interferência dos administradores 
executivos. 

Cumprida  O processo de selecção de todos 
os administradores (executivos e 
não executivos) é um processo que 
corre ao nível da exclusiva 
responsabilidade dos accionistas 
da sociedade, que exercem esse 
direito em Assembleia Geral. 
Assim, os administradores 
executivos não interferem na 
selecção dos administradores não 
executivos. 

II.1.4 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES   
II.1.4.1 A sociedade deve adoptar uma política de 
comunicação de irregularidades alegadamente 
ocorridas no seu seio, com os seguintes elementos: i) 
indicação dos meios através dos quais as 
comunicações de práticas irregulares podem ser feitas 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
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internamente, incluindo as pessoas com legitimidade 
para receber comunicações; ii) indicação do tratamento 
a ser dado às comunicações, incluindo tratamento 
confidencial, caso assim seja pretendido pelo 
declarante. 
II.1.4.2 As linhas gerais desta política devem ser 
divulgadas no relatório sobre o governo das 
sociedades. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
II.1.5 REMUNERAÇÃO   
II.1.5.1 A remuneração dos membros do órgão de 
administração deve ser estruturada de forma a permitir 
o alinhamento dos interesses daqueles com os 
interesses de longo prazo da sociedade, basear-se em 
avaliação de desempenho e desincentivar a assunção 
excessiva de riscos. Para este efeito, as remunerações 
devem ser estruturadas, nomeadamente na seguinte 
forma:   
 

i) a remuneração dos administradores que 
exerçam funções executivas deve integrar 
uma componente baseada no desempenho, 
realizada pelos órgãos competentes da 
sociedade, de acordo com critérios 
mensuráveis pré-determinados, que considere 
o real crescimento da empresa e a riqueza 
efectivamente criada para os accionistas, a 
sua sustentabilidade a longo prazo e os riscos 
assumidos, bem como o cumprimento das 
regras aplicáveis à actividade da empresa. 

ii) a componente variável da remuneração deve 
ser globalmente razoável em relação à 
componente fixa da remuneração, e devem 
ser fixados limites máximos para todas as 
componentes; 

iii)  uma parte significativa da remuneração 
variável deve ser diferida por um período não 
inferior a três anos, e o seu pagamento deve 
ficar dependente da continuação de 
desempenho positivo da sociedade ao longo 
desse período. 

iv) Os membros do órgão de administração não 
devem celebrar contratos, quer com a 
sociedade, quer com terceiros, que tenham 
por efeito mitigar o risco inerente à 
variabilidade da remuneração que lhes for 
fixada pela sociedade. 

v) Até ao termo do seu mandato, devem os 
administradores executivos manter as acções 
da sociedade a que tenham acedido por força 
de esquemas de remuneração variável, até ao 
limite de duas vezes o valor da remuneração 
total anual, com excepção daquelas que 
necessitem ser alienadas com vista ao 
pagamento de impostos resultantes do 
benefício dessas mesmas acções. 

vi) Quando a remuneração variável compreender 

 
Não cumprida 

  

 
O Comissão de Fixação de 
Vencimentos é o órgão competente 
que determina os critérios para a 
remuneração do Conselho de 
Administração e que aprova 
anualmente, em Assembleia Geral, 
os critérios para a atribuição destas 
remunerações, não tendo 
necessariamente os limites 
estabelecidos nem a mesma forma 
de determinação descritas nestas 
alíneas.  
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a atribuição de opções, o início do período de 
exercício deve ser diferido por um prazo não 
inferior a três anos. 

vii) Devem ser estabelecidos os instrumentos 
jurídicos adequados para que a compensação 
estabelecida para qualquer forma de 
destituição sem justa causa de administrador 
não seja paga se a destituição ou cessação 
por acordo for devida a desadequado 
desempenho do administrador. 

viii) A remuneração dos membros não executivos 
do órgão de administração não deverá incluir 
nenhuma componente cujo valor dependa do 
desempenho ou do valor da sociedade. 

II.1.5.2 A declaração sobre a política de remunerações 
dos órgãos de administração e fiscalização a que se 
refere o artigo 2º da Lei nº28/2009, de 19 de Junho, 
deve, além do conteúdo ali referido, conter suficiente 
informação: i) sobre quais os grupos de sociedades 
cuja política e práticas remuneratórias foram tomadas 
como elemento comparativo para a fixação da 
remuneração; ii) sobre os pagamentos relativos à 
destituição ou cessação por acordo de funções de 
administradores. 

Cumprida A política de remunerações está 
explicitada no Relatório do 
Governo da Sociedade referente 
ao exercício de 2009 e inclui os 
elementos mencionados na 
recomendação. 

II.1.5.3 A declaração sobre a politica de remunerações 
a que se refere o artigo 2º da Lei nº28/2009 deve 
abranger igualmente as remunerações dos dirigentes 
na acepção do nº 3 do artigo 248º -B do Código dos 
Valores Mobiliários e cuja remuneração contenha uma 
componente variável importante. A declaração deve ser 
detalhada e a política apresentada deve ter em conta, 
nomeadamente, o desempenho de longo prazo da 
sociedade, o cumprimento das normas aplicáveis à 
actividade da empresa e a contenção na tomada de 
riscos. 

Não cumprida  A política de remunerações que 
está explicitada no Relatório do 
Governo da Sociedade referente 
ao exercíc io de 2009 não abrange 
as remunerações dos dirigentes na 
acepção do nº 3 do artigo 248º B 
do CVM.  

II.1.5.4 Deve ser submetida à assembleia geral a 
proposta relativa à aprovação de planos de atribuição 
de acções, e/ou de opções de aquisição de acções ou 
com base nas variações do preço das acções, a 
membros dos órgãos de administração, fiscalização e 
demais dirigentes, na acepção do nº3 do artigo 248ºB 
do CVM. A proposta deve conter todos os elementos 
necessários para uma avaliação correcta do plano. A 
proposta deve ser acompanhada do regulamento do 
plano, ou caso o mesmo ainda não tenha sido 
elaborado, das condições a que o mesmo deverá 
obedecer. Da mesma forma devem ser aprovadas em 
assembleia geral as principais características do 
sistema de benefícios de reforma estabelecidos a favor 
dos membros dos órgãos de administração, fiscalização 
e demais dirigentes, na acepção do nº3 do artigo 248º-
Bdo CVM.  

 
Não aplicável 

 
 
  

II.1.5.6 Pelo menos um representante da comissão de 
remunerações deve estar presente nas assembleias 
gerais de accionistas. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.1.5.7 Deve ser divulgado, no relatório anual o 
montante da remuneração recebida, de forma agregada 

 
Não Cumprida  

 
As remunerações dos membros 
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e individual, em outras empresas do grupo e os direitos 
de pensão adquiridos no exercício em causa. 

dos órgãos sociais de 
administração e fiscalização são 
objecto de divulgação anual em 
termos individuais no capítulo II.20 
deste relatório. No entanto, a 
recomendação não se pode 
considerar cumprida uma vez que 
não se distinguem as diferentes  
componentes recebidas em termos 
de remuneração fixa e de 
remuneração variável (em termos 
individuais), bem como a 
remuneração recebida em outras 
empresas do grupo ou empresas 
controladas por accionistas 
titulares de participações 
qualificadas  

   
II.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   
II.2.1 Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada 
estrutura de administração e fiscalização, e salvo por 
força da reduzida dimensão da sociedade, o conselho 
de administração deve delegar a administração 
quotidiana da sociedade, devendo as competências 
delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o 
Governo da Sociedade. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.2.2 O Conselho de Administração deve assegurar que 
a sociedade actua de forma consentânea com os seus 
objectivos, não devendo delegar a sua competência, 
designadamente, no que respeita a: i) definir a 
estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a 
estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que devam 
ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, 
risco ou às suas características especiais 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.2.3 Caso o Presidente do Conselho de Administração 
exerça funções executivas, o conselho de 
administração deve encontrar mecanismos eficientes de 
coordenação dos trabalhos dos membros não 
executivos, que designadamente assegurem que estes 
possam decidir de forma independente e informada, e 
deve proceder -se à devida explicitação desses 
mecanismos aos accionistas no âmbito do relatório 
sobre o governo da sociedade. 

 
Não Aplicável 

 

II.2.4 O relatório anual de gestão deve incluir uma 
descrição sobre a actividade desenvolvida pelos 
administradores não executivos referindo, 
nomeadamente, eventuais constrangimentos 
deparados. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.2.5. A sociedade deve explicitar a sua política de 
rotação dos pelouros no Conselho de Administração, 
designadamente do responsável pelo pelouro 
financeiro, e informar sobre ela no relatório anual sobre 
o governo da sociedade. 

 
Cumprida  

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
II.3 ADMINISTRADOR DELEGADO, COMISSÃO EXECUTIVA E 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO  
  

II.3.1 Os administradores que exerçam funções 
executivas, quando solicitados por outros membros dos 

 
 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
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órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por aqueles 
requeridas. 

Cumprida respeitante ao exercício de 2009 
 

II.3.2 O Presidente da Comissão Executiva deve 
remeter, respectivamente, ao presidente do conselho 
de administração e, conforme aplicável, ao presidente 
da conselho fiscal ou da comissão de auditoria, as 
convocatórias e as actas das respectivas reuniões. 

 
 

Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.3.3 O Presidente do Conselho de Administração 
executivo deve remeter ao presidente do conselho geral 
e de supervisão e ao presidente da comissão para as 
matérias financeiras, as convocatórias e as actas das 
respectivas reuniões. 

 
Não aplicável 

 

   
II.4. CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO , COMISSÃO 

PARA AS MATÉRIAS FINANCEIRAS, COMISSÃO DE 

AUDITORIA E CONSELHO FISCAL  

  

II.4.1 O conselho geral e de supervisão, além do 
cumprimento das competências de fiscalização que 
lhes estão cometidas, deve desempenhar um papel de 
aconselhamento, acompanhamento e avaliação 
contínua da gestão da sociedade por parte do conselho 
de administração executivo. Entre as matérias sobre as 
quais o conselho geral e de supervisão deve 
pronunciar-se incluem-se: 
 i) o definir a estratégia e as políticas gerais da 
sociedade; ii) a estrutura empresarial do Grupo; e iii) 
decisões que devam ser consideradas estratégicas 
devido ao seu montante, risco ou às suas 
características especiais. 

 
Não aplicável 

 

 

II.4.2 Os relatórios anuais sobre a actividade 
desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, a 
comissão para as matérias financeiras, a comissão de 
auditoria e o conselho fiscal devem ser objecto de 
divulgação no sítio da Internet da sociedade, em 
conjunto com os documentos de prestação de contas.  

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.4.3 Os relatórios anuais sobre a actividade 
desenvolvida pelo conselho geral e de supervisão, a 
comissão para as matérias financeiras, a comissão de 
auditoria e o conselho fiscal devem incluir a descrição 
sobre a actividade de fiscalização desenvolvida 
referindo, nomeadamente, eventuais constrangimentos 
deparados. 

 
Cumprida  

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.4.4 O conselho geral de supervisão, a comissão de 
auditoria e o conselho fiscal, consoante o modelo 
aplicável, devem representar a sociedade, para todos 
os efeitos, junto do auditor externo, competindo-lhe, 
designadamente, propor o prestador destes serviços, a 
respectiva remuneração, zelar para que sejam 
asseguradas, dentro da empresa, as condições 
adequadas à prestação dos serviços, bem assim como 
ser o interlocutor da empresa e o primeiro destinatário 
dos respectivos relatórios. 

 
Não cumprida 

 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.4.5 O conselho geral e de supervisão, a comissão de 
auditoria e o conselho fiscal, consoante o modelo 
aplicável, devem anualmente avaliar o auditor externo e 
propor à assembleia geral a sua destituição sempre que 
se verifique justa causa para o efeito. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
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II.4.6 Os serviços de auditoria interna e os que velem 
pelo cumprimento das normas aplicadas à sociedade 
(serviços de compliance) devem reportar 
funcionalmente à Comissão de Auditoria, ao Conselho 
Geral e de Supervisão ou, no caso das sociedades que 
adoptem o modelo latino, a um administrador 
independente ou ao Conselho Fiscal, 
independentemente da relação hierárquica que esses 
serviços mantenham com a administração executiva da 
sociedade. 

Não cumprida Tal como se pode ver no 
organograma da sociedade, os 
serviços de auditoria interna 
reportam directamente à Comissão 
Executiva 

II.5. COMISSÕES ESPECIALIZADAS   
II.5.1 Salvo por força da reduzida dimensão da 
sociedade, o conselho de administração e o conselho 
geral e de supervisão, consoante o modelo adoptado, 
devem criar as comissões que se mostrem necessárias 
para: i) assegurar uma competente e independente 
avaliação do desempenho dos administradores 
executivos e para a avaliação do seu próprio 
desempenho global, bem assim como das diversas 
comissões existentes; ii) reflectir sobre o sistema de 
governo adoptado, verificar a sua eficácia e propor aos 
órgãos competentes as medidas a executar tendo em 
vista a sua melhoria; iii) identificar atempadamente 
potenciais candidatos com o elevado perfil necessário 
ao desempenho de funções de administrador. 

 
Cumprida  

Consideram-se cumpridas e nos 
mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 as 
alíneas i) e ii), sendo a Comissão 
de Fixação de Vencimentos e a 
Comissão de Controlo do Governo 
Societário que exercem estas 
funções. A alínea iii) é cumprida 
mas não se encontra detalhada no 
Relatório do Governo da 
Sociedade de 2009.  
 

II.5.2 Os membros da comissão de remunerações ou 
equivalente devem ser independentes relativamente 
aos membros do órgão de administração e incluir pelo 
menos um membro com conhecimentos experiência em 
matérias de política de remuneração. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

II.5.3 Não deve ser contratada para apoiar a Comissão 
de Remunerações no desempenho da das suas 
funções qualquer pessoa singular ou colectiva que 
preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, 
serviços a qualquer estrutura na dependência do 
Conselho de Administração, ao próprio Conselho de 
Administração da sociedade ou que tenha relação 
actual como cons ultora da empresa. Esta 
recomendação é aplicável igualmente a qualquer 
pessoa singular ou colectiva que com aquelas se 
encontre relacionada por contrato de trabalho ou 
prestação de serviços.  

Cumprida Todos os membros da Comissão 
de Fixação de Vencimentos 
preenchem estes requisitos, não 
tendo prestado nos últimos 3 anos 
serviços a qualquer estrutura da 
dependência do Conselho de 
Administração da sociedade.  

II.5.4 Todas as comissões devem elaborar actas das 
reuniões que realizem.  

Cumprida  Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

   
III. INFORMAÇÃO E AUDITORIA   
III.1 DEVERES GERAIS DE INFORMAÇÃO    
III.1.1 s sociedades devem assegurar a existência de 
um permanente contacto com o mercado, respeitando o 
princípio da igualdade dos accionistas e prevenindo as 
assimetrias no acesso à informação por parte dos 
investidores. Para tal deve a sociedade manter um 
gabinete de apoio ao investidor. 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

III.1.2 A seguinte informação disponível no sítio da 
Internet da sociedade deve ser divulgada em inglês: 

 
 

 

a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e  Nos mesmos termos referidos no 
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os demais elementos mencionados no artigo 171.º 
do Código das Sociedades Comerciais; 

Cumprida relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

b) Estatutos; Cumprida Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do 
representante para as relações com o mercado; 

Cumprida Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

d) Gabinete de Apoio ao Investidor, respectivas 
funções e meios de acesso; 

 
Cumprida 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

e) Documentos de prestação de contas; Cumprida Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

f ) Calendário semestral de eventos societários; Cumprida Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

g) Propostas apresentadas para discussão e votação 
em Assembleia Geral; 

Não Cumprida 
 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

h) Convocatórias para a realização de Assembleia 
Geral. 

Cumprida 
 

Nos mesmos termos referidos no 
relatório de Governo da Sociedade 
respeitante ao exercício de 2009 
 

III.1.3 As sociedades devem promover a rotação do 
auditor ao fim de dois ou três mandatos , conforme 
sejam respectivamente de quatro ou três anos. A sua 
manutenção além deste período deverá ser 
fundamentada num parecer específico do órgão de 
fiscalização que pondere expressamente as condições 
de independência do auditor e as vantagens e os 
custos da sua substituição  

 
Cumprida 

O Grupo promoveu a rotação do 
auditor (sócio responsável pelos 
trabalhos de auditoria) com efeitos 
a partir de 2010, sendo que o 
auditor anterior cumpriu com o 
prazo estabelecido na 
recomendação. É também 
entendimento do Conselho Fiscal 
de Portucel que a recomendação é 
adoptada, uma vez que entendeu 
que a qualidade do trabalho 
desenvolvido pela actual empresa 
de auditoria e a experiência 
acumulada na Portucel sobrepõem-
se a eventuais inconvenientes da 
sua manutenção; o Conselho 
Fiscal irá disponibilizar um parecer 
nesse sentido, no próximo relatório 
de Governo da Sociedade, 
referente ao exercício de 2010.  

III.1.4. O auditor externo deve, no âmbito das suas 
competências, verificar a aplicação das políticas e 
sistemas de remunerações, a eficácia e o 
funcionamento dos mecanismos de controlo interno e 
reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização 
da sociedade 

Cumprida  Estas competências estão 
evidenciadas nos relatórios 
periódicos que o auditor externo 
prepara para o Conselho Fiscal 

III.1.5. A sociedade não deve contratar ao auditor Não Cumprida Os procedimentos relativos ao 
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externo, nem a quaisquer entidades que com eles se 
encontrem em relação de participação ou que integrem 
a mesma rede, serviços diversos dos serviços de 
auditoria. Havendo razões para a contratação de tais 
serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de 
fiscalização e explicitadas no seu relatório anual sobre 
o Governo da Sociedade – eles não devem assumir um 
relevo superior a 30% do valor total dos serviços 
prestados à sociedade. 
 

recurso aos serviços dos auditores 
externos em matérias para além da 
revisão legal de contas assim como 
os valores  respectivos estão 
descritos na nota 34 do Relatório e 
Contas do 1º Semestre de 2010;   
do valor total dos serviços 
prestados, destaca-se o valor 
relativo a serviços de garantia de 
fiabilidade, que incluem 
fundamentalmente a certificação de 
rácios para efeitos do cumprimento 
dos contratos de financiamento, 
assim como à certificação dos 
mapas de despesas para efeito do 
reembolso junto da AICEP. 

IV. CONFLITOS DE INTERESSES   
IV.1. RELAÇÕES COM ACCIONISTAS   
IV.1. Os negócios da sociedade com accionistas 
titulares de participação qualificada, ou com entidades 
que com eles estejam em qualquer relação, nos termos 
do art. 20º do Código dos Valores Mobiliários, devem 
ser realizados em condições normais de mercado. 
 

Cumprida Todas os negócios da sociedade 
com terceiros, quer sejam com 
accionistas titulares de 
participações qualificadas ou com 
entidades que com eles estejam 
em qualquer relação, são 
realizados em condições normais 
de mercado. 

IV.1.2. Os negócios de relevância significativa com 
accionistas titulares de participação qualificada, ou com 
entidades que com eles estejam em qualquer relação, 
nos termos do art.20º do Código dos Valores 
Mobiliários, devem ser submetidos a parecer prévio do 
órgão de fiscalização. Este órgão deve estabelecer os 
procedimentos e critérios necessários para a definição 
do nível relevante de significância destes negócios e os 
demais termos da sua intervenção. 

 Cumprida   
A sociedade não tem tido situações 
de negócios de relevância 
significativa como as descritas; no 
entanto, no caso de ocorrerem 
cabe ao Conselho Fiscal analisar e 
dar o seu parecer em relação a 
estas situações , estando este 
dever expresso no regulamento de 
funcionamento do Conselho Fiscal. 

 
 
* A avaliação definitiva respeitante ao cumprimento destas recomendações só irá constar do Relatório do Governo da 
Sociedade a elaborar a propósito do exercício de 2010, o qual irá ser objecto de discussão e aprovação na Assembleia 
Geral de Accionistas a realizar-se nos termos do artº 376 do Código das Sociedades Comerciais. 
 
 
 

7. PANORÂMICA GERAL DAS ACTIVIDADES 

 
7.1. BREVE PERFIL DA PORTUCEL 
 
O objecto principal do Grupo Portucel consiste na produção e comercialização de pastas 
celulósicas e de papel e seus derivados e afins, sendo identificáveis quatro segmentos de negócio: 
Floresta, Pasta, Papel, e Energia. 
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em Milhões de Euros 2007 2008 2009 2010
6 meses

Activos
Floresta 177,7 180,5 194,3 188,4
Pasta 730,8 772,6 629,7 611,2
Papel 1.065,2 1.155,2 1.295,1 1.281,8
Energia 40,9 55,8 320,1 425,8
Outros 0,1 0,1 0,1 -
Não imputados 443,9 287,1 121,8 88,1

Total dos segmentos 2.458,7 2.451,3 2.561,2 2.595,3

Vendas a terceiros
Floresta 19,4 7,9 12,5 4,2
Pasta 246,1 232,6 160,4 78,3
Papel 808,4 814,1 833,5 507,2
Energia 73,4 77,4 86,2 67,4
Não imputados - - 2,7 -

Total dos segmentos 1.147,4 1.131,9 1.095,3 657,1

Resultados Operacionais
Floresta 8,3 26,0 18,0 7,8
Pasta 179,3 99,4 -34,9 23,6
Papel 72,4 54,1 130,9 76,5
Energia 2,8 5,7 5,3 -2,4
Não imputados - - 12,8 20,2

Total dos segmentos 262,8 185,2 132,1 125,8  
 
 
Tendo como core business a produção de pasta e de papel, o Grupo desenvolve ainda actividades 
complementares que se articulam em função do desenvolvimento de cada uma das áreas de 
negócio numa lógica de integração vertical – aquisição de madeiras e produção e exploração 
florestal, bem como a produção e comercialização de energia , especialmente a partir de recursos 
renováveis. Estas actividades partilham ainda de uma divisão de investigação e desenvolvimento, 
considerada estratégica para a diferenciação de produtos e serviços do Grupo: 
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Estrutura empresarial do Grupo (principais empresas):  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo Portucel tem uma posição de destaque no sector Europeu de pasta e papel, agregando 

uma capacidade produtiva de 1,55 milhões de toneladas de papel não revestido e de 1,35 milhões 

de toneladas de pasta branqueada de eucalipto 

 
Em 2009, o Grupo Portucel inaugurou a Nova Fábrica de Papel, em Setúbal, um investimento de 
aproximadamente 550 milhões de euros, a que se encontra associada uma central de co-geração, 
cujo investimento adicional ascendeu aos 74 milhões de euros. A nova fábrica tem um impacto 
significativo na economia nacional permitindo elevar o Grupo à posição de líder europeu na 
produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF), passando também Portugal 
a deter a posição cimeira no ranking Europeu dos países produtores deste tipo de papéis.  
 

Na sua qualidade de exportador de bens de alto valor acrescentado nacional, o Grupo passará a 

representar cerca de 4% do total das exportações nacionais quando a nova fábrica atingir a plena 

capacidade.  

 
 
A actual estrutura produtiva do Grupo assenta em três complexos industriais, localizados em 
Cacia, Setúbal e Figueira da Foz.  
 
 

 Grupo Portucel  

• About the 
Future  

• Portucel International 
Trading 

• Portucel Soporcel NV 

• Soporcel International  

• Soporcel France 

• Soporcel United 
Kingdom 

• Soporcel España 

• Soporcel 2000 

• Soporcel Italia 

• Soporcel North 
America 

• Soporcel Deutschland  

• Soporcel Austria 

Produção de 
Pasta e Papel 

  
de Pasta e Papel 
Comercialização  Agro-Florestal  

• Atlantic Forest 

• Bosques do Atlântico 

Investigação & 
Desenvolvimento 

• RAIZ 

 

• Enerforest  

• Portucel Florestal   

• Portucel Florestal Brasil 

• Portucel Moçambique 

Energia 

• Enerpulp 

• PSCE 

• Soporgen 

• SPCG 

• Arboser 

• EMA 21 

• Empremédia 

• Headbox 

Outras Áreas 

• Aliança Florestal 

• Portucel 

• Soporcel 
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Papel de impressão e escrita

(UWF)
(toneladas/ano) Pasta Total Papel Total

Fábrica de Cacia 285.000 0
Complexo Industrial de Setúbal 530.000 795.000
Complexo industrial da Figueira da Foz 560.000 790.000

Total 1.375.000 1.585.000

(BEKP)
Pasta Branqueada de Eucalipto

 
 
 
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas 
próprias, que hoje representam 61% das vendas de produtos transformados. Em 2009, a marca 
Navigator cresceu 8% na Europa. As vendas do Grupo têm como destino cerca de 100 países nos 
cinco continentes, com destaque para a Europa e EUA, sendo 26% das suas exportações dirigidas 
a mercados fora da Comunidade Europeia. 
 
A notoriedade e a posição conquistadas pelas suas marcas de papel a nível internacional são 
suportadas por uma ampla rede de vendas, com estruturas de apoio nos principais mercados, cuja 
tónica está na proximidade aos clientes e na qualidade dos serviços prestados. 
 
As fábricas do Grupo são hoje um modelo de sustentabilidade e eco-eficiência, reutilizando e 
valorizando mais de 80% dos resíduos industriais produzidos. O caso mais emblemático é a 
produção de energia através de biomassa florestal. O Grupo é o maior produtor nacional de energia 
a partir  desta fonte renovável, tendo gerado em 2009 mais de 50% da energia a partir de biomassa 
produzida em Portugal. 
 
Do plano de investimentos de 900 milhões de euros que o Grupo tem em curso em Portugal, 175 
milhões são na área da energia. Prevê -se que em 2010 o Grupo venha a ser responsável por cerca 
de 5% de toda a energia eléctrica produzida no País, obtida na sua grande maioria a partir de 
recursos renováveis - biomassa florestal e subprodutos de exploração.  
 
No campo da Investigação e Desenvolvimento, destacam-se os trabalhos desenvolvidos pelo RAIZ 
– Instituto da Investigação da Floresta e Papel, entidade 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, na melhoria das práticas de gestão florestal e no 
desenvolvimento da tecnologia industrial da pasta e do papel e de produtos.  
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7.2. NEGÓCIO FLORESTAL 
 
A floresta é uma área estratégica para o grupo Portucel, justificando o seu empenho em garantir a 
sustentabilidade e o futuro deste património tão valioso. Sendo um promotor activo do processo de 
certificação em Portugal, o Grupo detém a certificação florestal, pelo organismo internacional de 
referência FSC (Forest Stewardship Council)  desde 2007, de 85% da área sob sua gestão, ou seja, 
o equivalente a 102 mil hectares, que representou, em 2009, 49% do total de florestas certificadas 
a nível nacional por este sistema. Adicionalmente e também em 2009 o Grupo obteve igualmente a 
certificação PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) para as áreas florestais 
sob sua gestão. 
 
No âmbito da parceria estabelecida entre o Grupo e a WWF (World Wide Fund for Nature) para a 
conservação da biodiversidade, esta organização confirmou que cerca de metade do património 
florestal certificado contém atributos que permitem a sua classificação como Áreas de Alto Valor 
de Conservação à escala da paisagem, cuja preservação é assegurada sem prejuízo de uma normal 
gestão das plantações florestais a par do desenvolvimento de medidas activas e sistemáticas de 
protecção de biodiversidade e de defesa dos habitats. Também neste campo o Grupo está na linha 
da frente, sendo subscritor do Countdown 2010, iniciativa internacional que visou travar a perda 
de biodiversidade no planeta até 2010. 
 
Em 2009 deu-se continuidade aos trabalhos decorrentes de parcerias e protocolos firmados com 
diversas associações de produtores florestais a nível nacional, com vista a reforçar o movimento 
associativo florestal e a incentivar a certificação junto dos proprietários privados que abastecem a 
matéria-prima lenhosa das fábricas do Grupo. 
 
O Grupo Portucel tem uma política activa de desenvolvimento da floresta nacional, sendo 
responsável pelo maior número de árvores plantadas em Portugal. Para tal dispõe de três viveiros 
florestais com uma produção que, em 2009, atingiu os 6,1 milhões de plantas (maioritariamente 
eucaliptos seminais e clonais) das quais 1,2 milhões foram essencialmente autóctones e/ou 
espécies protegidas.   
 
As florestas geridas pelo Grupo representam um importante sumidouro de carbono, contribuindo 
para a redução dos gases com efeito de estufa na atmosfera. Com efeito, o carbono retido 
anualmente pelas florestas do Grupo representa mais do dobro das emissões de CO2 registadas no 
conjunto das suas instalações industriais – as quais não representam mais do que 1,1% do total dos 
sectores abrangidos em Portugal pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão. 
 
No âmbito da gestão silvícola e como reflexo da sua política de responsabilidade social, o Grupo – 
que foi pioneiro na introdução em Portugal do conceito dos sapadores florestais -  reforçou o 
investimento que faz de forma sistemática na prevenção, detecção e apoio no combate aos 
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incêndios florestais. Esta actuação beneficia maioritariamente a floresta portuguesa em geral (e 
não apenas o seu património), uma vez que a esmagadora maioria dos fogos a que faz face têm 
origem em áreas exteriores às suas propriedades. De facto, cerca de 95% das intervenções do 
dispositivo de combate a incêndios em que o Grupo participa maioritariamente (Afoc elca) foram 
efectuadas em propriedades de terceiros, dando uma contribuição muito relevante e gratuita à 
Autoridade Nacional de Protecção Civil.  
 
Breve caracterização da floresta da Portucel: o Grupo Portucel é o maior gestor florestal 
português.   
 
Focalizando a sua actividade nas plantações de eucalipto, o Grupo tem sob gestão cerca 120 mil 
hectares, dos quais cerca de 75% são de eucalipto, equivalentes a cerca de 14% da área florestal 
portuguesa de eucalipto. 
 
O consumo de eucalipto nas fábricas do Grupo Portucel tem vindo a evidenciar uma trajectória 
ascendente, em consequência dos incrementos de produção de pasta. 
 
No último quinquénio, o abastecimento de madeira no mercado doméstico foi realizado 
principalmente através do recurso aos produtores florestais privados, representando a madeira 
oriunda das matas do Grupo cerca de 17% das suas necessidades desta matéria-prima enquanto as 
importações não ultrapassaram 5% das aquisições totais. Em 2008 e 2009 o peso das importações 
foi superior, para compensar o desajustamento temporal verificado no mercado interno, como 
resultado, designadamente, dos incêndios registados em 2003 e 2005 , e permitir o 
desenvolvimento sustentável das plantações nacionais.  
 
 
O Grupo Portucel tem procurado melhorar gradualmente a produtividade dos pequenos produtores 
nacionais, através da divulgação das técnicas de gestão florestal e disponibilizando plantas 
seminais e clonais provenientes dos viveiros da própria Empresa.  
 
O Grupo Portucel tem vindo a desenvolver outras produções, procurando optimizar o rendimento 
dos seus activos florestais através de uma utilização racional dos recursos, mantendo ao mesmo 
tempo o equilíbrio das espécies. As principais produções, para além do eucalipto para 
abastecimento das unidades fabris de produção de pasta, são cortiça, frutos secos, vinho, madeira 
para serrar, pastagens e caça.  
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7.3. NEGÓCIO DA PASTA E PAPEL 
 
Caracterização dos diferentes tipos de pasta de papel: a pasta de papel pode ser produzida a 
partir de vários tipos de madeira e dividida em dois grandes grupos, em função das suas 
características físicas e papeleiras: hardwood e softwood, correspondendo respectivamente a 
madeira de folhosas e de resinosas. 
 
A pasta hardwood é produzida a partir de madeira de fibras curtas – bétula escandinava e russa; 
eucaliptos oriundos do Sul da América e da Península Ibérica; e mistura de folhosas variadas, da 
América do Norte, da Europa Central e da Ásia – sendo sobretudo utilizada na produção de papéis 
especiais e de papeis para usos gráficos, uma vez que lhes confere assinalável estabilidade 
dimensional, para além de uma boa capacidade de impressão e destaques em lisura, brancura e 
opacidade. 
 
A pasta softwood é produzida a partir de madeira de fibras longas – madeira de pinho e de outras 
coníferas que se desenvolvem sobretudo em climas nórdicos, nomeadamente no Canadá, nos 
EUA, na Rússia e nos países do norte da Europa – que conferem maior resistência mecânica ao 
papel, pelo que é utilizada fundamentalmente para a produção de papéis que requerem melhores 
propriedades mecânicas, tais como o papel e cartão para embalagem.  
 
Do ponto de vista produtivo, distinguem-se os processos mecânicos e os processos químicos, e 
ainda os processos mistos químico-mecânicos, os quais conduzem à produção de diferentes tipos  
de pasta de papel. 
 
Nos processos mecânicos, a madeira é triturada sem separar os seus dois componentes básicos: a 
celulose e a lenhina. Uma vez que a lenhina é incorporada no produto final, os processos 
mecânicos tem a vantagem de conseguir obter um elevado rendimento, sendo cerca de 80% a 90% 
da madeira convertida em pasta. Contudo, o papel torna-se mais facilmente amarelo e 
desintegrável, pelo que estes processos são utilizado sobretudo para a produção de papéis para 
jornais e algumas revistas. Por outro lado, os processos mecânicos são muito exigentes em termos 
de consumo de energia eléctrica e utilizando aquecimentos para facilitar a desfibração da madeira. 
 
Nos processos químicos, a lenhina é separada da celulose através da actuação simultânea de 
produtos químicos e de calor a pressões elevadas. Estes processos retêm no produto final pouca ou 
nenhuma lenhina residual, pelo que apresentam rendimentos inferiores, traduzidos na conversão 
em pasta de cerca de 50% da parte seca da madeira, permitindo, no entanto, produzir pastas de 
melhor qualidade, destinadas à produção de papeis de impressão e escrita, papéis especiais, papeis 
e cartões de embalagem e alguns tissues, normalmente de qualidade superior. Os processos 
químicos, por permitirem a queima de lenhina separada da madeira e usá-la para gerar energia, 
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têm uma grande vantagem em termos energéticos, uma vez que permitem produzir mais energia 
do que a utilizada nos respectivos processos de produção de pastas químicas. 
 
Os processos químico-mecanicos usam alguns produtos químicos para ajudarem a desfibração 
mecânica da madeira e reduzirem os elevados consumos de energia dos processos puramente 
mecânicos, hoje muito pouco utilizados. 
 
Os processos químicos podem ainda ser subdivididos, de acordo com os produtos químicos 
utilizados, em processo ao sulfato (ou kraft) e processo ao sulfito. Os dois tipos de pasta mais 
importantes obtidos pelo processo pelo sulfato são a BSKP (Bleached Softwwod Kraft Pulp) e a 
BHKP (Bleached Harwood Kraft Pulp). 
 
O processo ao sulfito, pelo facto de obter rendimentos mais baixos, por originar pastas de muito 
menor resistência e por ter problemas ambientais mais graves, é cada vez menos usado, mantendo-
se apenas em instalações antigas e de pequena dimensão. Todas as unidades de produção de pasta 
do Grupo utilizam o processo ao sulfato. 
 
A pasta de papel produzida pelo Grupo Portucel enquadra-se dentro do grupo denominado BHKP, 
e mais especificamente BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp), na medida em que recorre 
unicamente à madeira de eucalipto e é o tipo de pasta em grande crescimento mundial nos últimos 
trinta anos.  
 
Enquadramento de mercado: de acordo com o relatório da Hawkins Wright, datado de Abril de 
2010, a procura mundial de pastas brancas aumentou de cerca de 35,5 para perto de 45,8 milhões 
de toneladas, entre 1999 e 2009, crescendo a uma taxa média anual de aproximadamente 2,6%, 
ritmo superior ao verificado ao longo dos últimos cinco anos, em que a taxa média de crescimento 
se situou em 1,9%. 
 
O ritmo de crescimento da procura de pastas brancas em que a produzida pelo Grupo Portucel se 
enquadra (BHKP) foi, no entanto, mais intenso que a taxa média global, aumentando de cerca de 
15,8 para perto de 24,4 milhões de toneladas, entre 1999 e 2009, registando um crescimento médio  
anual de aproximadamente 4,5% (3,8% entre 2004 e 2009). 
 
Mais concretamente a nível da BEKP, ou seja do tipo de pasta produzido pelo Grupo Portucel, o 
dinamismo da procura mundial foi ainda mais intenso, tendo aumentado de cerca de 7,0 para perto 
de 15,5 milhões de toneladas, registando taxas médias de crescimento próximas dos 8,3%, entre 
1999 e 2009, e de 11,6%, entre 2004 e 2009. 
 
Como é natural, a capacidade produtiva instalada pelas empresas que actuam neste mercado tem 
vindo a acompanhar a evolução da procura e, em finais de 2009, ascendia a cerca de: 52,6 milhões 
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de toneladas, em termos de pastas brancas; 28,2 milhões de toneladas, em termos de pastas BHKP; 
e 16,3 milhões de toneladas, em termos de pasta BEKP. 
 
Confrontando as procuras observadas em 2009 com as capacidades instaladas, é possível concluir 
que existe actualmente um excesso de capacidade de pastas brancas face à procura estimada, facto 
que, associado a uma forte quebra na procura, não compensada por encerramentos ou paragens, 
levou a uma descida acentuada do preço da pasta no final do ano de 2008 e primeira metade de 
2009. 
 

 

Procura e Oferta de Pastas Brancas 
2005-2009
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Fonte: Hawkins Wright (Abril 2010) 
 
 
Os custos médios de fornecimento das pastas BHKP diferem significativamente, o que se justifica 
em grande parte pelos custos das matérias-primas (designadamente da madeira) e de distribuição, 
resultando daqui que são os países do hemisfério sul que apresentam o menor nível de custos 
operacionais, para fornecimentos na Europa Ocidental. 
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Custos Médios de Produção e Distribuição de Pasta de BHKP
(CIF na Europa Ocidental; USD/ ton;  2ºTrimestre de 2010)
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Fonte: Hawkins Wright (Abril, 2010) 
 
Apesar dos níveis de custos diferirem significativamente, as pastas assumem uma natureza de 
commodity  e os seus preços são normalmente fixados em dólares norte-americanos (USD), razão 
pela qual as receitas e a rentabilidade dos produtores não norte-americanos são significativamente 
afectadas pelas flutuações das taxas de câmbio. 
 
Por outro lado, conforme se poderá observar no gráfico seguinte, o preço da pasta BHKP 
apresentou no passado um comportamento marcadamente cíclico se bem que tendencialmente 
positivo, induzido pelos diferentes ritmos de expansão da capacidade instalada e da procura, das 
expansões e encerramentos das linhas de produção, e dos desequilíbrios daí resultantes. Tal como 
referido anteriormente, e em consequência  do aumento de capacidade no mercado e da forte 
quebra na procura de pasta registada a partir da segunda metade de 2008 em resultado da grave 
crise económica mundial, o preço da pasta BHKP registou a partir de Setembro de 2008 uma 
queda muito acentuada, interrompendo assim a tendência de subida registada nos últimos 6 anos. 
A situação alterou-se no 2º semestre, com uma forte subida dos preços, reflexo da grande procura 
do mercado chinês, o principal driver do lado da procura em 2009. 
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Evolução mensal do preço da pasta 
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Breve caracterização da actividade da Portucel: em finais de 2009, o volume líquido de activos 
afectos ao negócio de pasta de papel do Emitente elevava -se a cerca de 629,7 milhões de euros, 
montante equivalente a cerca de 25% dos seus activos líquidos totais. 
 
Uma expressiva parcela dos activos afectos a esta área de negócio corresponde as imobilizações 
das três unidades fabris do Grupo que, em conjunto, possuem uma capacidade instalada de 
produção de pasta BEKP de 1.375 mil toneladas por ano, da qual, após a entrada em pleno 
funcionamento da nova fábrica de papel de Setúbal, apenas 285 mil toneladas serão direccionadas 
para o mercado e 1.090 mil são integradas na produção de papel. 
 
 

Capacidade Produtiva Instalada de Pasta (mil ton/ano)
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Em termos de capacidade instalada, o Grupo Portucel é, assim, o quarto maior produtor mundial e 
o maior produtor europeu de pasta BEKP: 
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 Capacidades Anuais de Produção de Pasta BEKP (mil ton.; 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Aracruz +VCP;  inclui 50% da Veracel 

  Fonte: Hawkins Wright (Abril, 2010)  
 
 
Nos últimos 3 anos, a Portucel tem vindo a produzir pasta com um nível de utilização de 
capacidade muito elevado (entre 99 e 100%), registando ligeiros acréscimos nas suas produções 
anuais, tal como se verifica na seguinte tabela:  
 

 
 
Desempenho em 2009: O mercado mundial da pasta foi afectado em 2009 por um cenário 
macroeconómico fortemente negativo, com reflexos no consumo de papel, no encerramento de 
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capacidades papeleiras não integradas e em condições bastante restritivas na cobertura dos riscos 
de crédito.  
 
Sendo a pasta produzida pelo Grupo vocacionada para utilização no fabrico de papéis especiais de 
maior valor acrescentado em mercados europeus, segmentos e mercados particularmente afectados 
pela crise, o desempenho do negócio reflecte, sobretudo durante o 1º semestre, uma quebra na 
procura, estimada nestes mercado em 5% para a fibra curta, quando comparada com o ano 
transacto.  
 
Esta situação alterou-se no 2º semestre, tal como referido anteriormente, com uma forte subida dos 
preços, reflexo sobretudo da excelente performance do mercado chinês, o principal driver do 
negócio em 2009 do lado da procura. As importações de pastas pela China, até Novembro, 
totalizam um aumento percentual anual de 44%, percentagem que sobe para 61% na fibra curta.    
 
Do lado da oferta, o principal driver do negócio pasta centrou-se no encerramento acima do 
esperado de capacidades pouco competitivas. Seja numa base temporária ou definitiva, a 
capacidade retirada do mercado com efeitos em 2009, estimada em cerca de 4,5 milhões de 
toneladas, superou largamente as novas capacidades resultantes de expansões, nomeadamente as 
cerca de 1 milhão de toneladas para mercado de BEKP, fibra onde se concentraram os aumentos 
de capacidade. 
 
A subida do preço de mercado da pasta tem originado o reaparecimento de capacidades encerradas 
temporariamente por deficiente rentabilidade, sobretudo na América do Norte e Escandinávia, na 
fibra longa. Estima-se que o total de capacidade que regressará ao mercado seja na ordem das 2,5 
milhões de toneladas. 
 
A conjunção destes dois factores teve reflexos na evolução dos stocks nos produtores e 
consumidores, com uma descida acentuada ao longo do ano para mínimos históricos, e na já 
referida forte subida de preços no 2º semestre. 
 
Também a valorização acentuada face ao dólar americano, sobretudo durante o 2º semestre do ano, 
do real brasileiro, dos pesos uruguaio e chileno e do dólar canadiano, prejudicando fortemente a 
competitividade destes produtores, contribuiu para sustentar aumentos periódicos dos preços em 
USD. 
 
A produção de pasta branca de eucalipto ascendeu a 1,3 milhões de toneladas em 2009, mantendo-
se ao mesmo nível do ano anterior. 
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O Grupo vendeu cerca de 492 mil toneladas de pasta, quantidade inferior ao volume vendido em 
2008, devido ao aumento da integração de pasta resultante do arranque da nova fábrica de papel 
durante o 2º semestre. 
 
Apesar da quebra da procura nos mercados europeus, a política comercial do Grupo manteve-se 
inalterada, privilegiando estes mercados como destinatários preferenciais da pasta produzida, em 
virtude de serem neles que se posicionam os produtores de papéis de maior valor acrescentado e na 
vanguarda tecnológica e ambiental. 
 
 
Posições competitivas da Portucel: de acordo com a Hawkins Wright de Abril de 2010, em 2009, 
a procura mundial de BEKP elevou-se a aproximadamente 15,5 milhões de toneladas, das quais 
cerca de 6 milhões de toneladas corresponderam ao consumo de pasta para mercado na Europa 
Ocidental.  
 
No mesmo exercício, o Grupo Portucel comercializou aproximadamente 492 mil toneladas de 
BEKP, das quais cerca de 85% do total foram colocadas em mercados europeus. 
 
Estima-se, assim, que as vendas de BEKP do Grupo tenham correspondido, em 2009, a cerca de 
3,2% da procura mundial e a perto de 8,3% do consumo verificado nos mercados europeus. 
 
 
7.4.  NEGÓCIO DO PAPEL 
  

Caracterização dos diferentes tipos de papel: o papel é usualmente subdividido em cinco 
grandes categorias: papel de jornal; papel de impressão e escrita; papel tissue; papel para 
embalagem; e papéis especiais. 
 
O papel de jornal é normalmente produzido com base em pasta mecânica, podendo recorrer a uma 
utilização suplementar de fibra reciclada, que pode ir até os 100%. 
 
No caso do papel de impressão e escrita, consideram-se tradicionalmente duas subcategorias: o 
papel de pasta mecânica e o woodfree. O primeiro é produzido à base de pasta mecânica mas é 
mais suave e brilhante que o de jornal, sofrendo um revestimento ou uma supercalandragem, sendo 
utilizado basicamente para a produção de revistas, catálogos e direct mail. O papel woodfree é 
produzido à base de pasta química, podendo ser revestido (com uma ou mais camadas de inertes) 
ou não revestido. O papel não revestido é utilizado maioritariamente para papel de fotocópia, 
offset e escrita, enquanto o papel revestido é basicamente usado para a produção de brochuras, 
revistas e livros, uma vez que o revestimento lhe confere mais brancura, opacidade e melhor 
acabamento superficial e aptidão à impressão. 
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O papel tissue é feito tipicamente a partir de fibras curtas branqueadas, tendo normalmente uma 
incorporação significativa de fibras recicladas, e destinando-se a usos sanitários e domésticos.  
 
Dentro dos papéis para embalagem encontra-se o kraftsac, utilizado para vários fins industriais 
(sacos de cimento, de rações e de supermercado) e os cartões propriamente ditos, entre os quais se 
incluem: os liners, papéis com boas características de resistência que se utilizam para fazer as 
faces superiores e inferiores das pranchas de cartão canelado, que podem ser krafliners ou 
testliners conforme fazem pouco ou muito uso das fibras recicladas (quer uns quer outros podem 
ser white top, possuindo uma camada exterior de fibras branqueadas, destinados a aplicações mais 
nobres como a indústria alimentar) e os flutings, papéis ondulados, feitos essencialmente à base de 
fibra reciclada, que constituem a canelura do cartão canelado. 
 
Os papéis especiais incluem uma enorme variedade, distinguindo-se, entre muitos outros, papéis 
de fibra de algodão da mais alta qualidade, destinados ao fabrico de notas, certificados financeiros 
e selos postais, e papéis autocopiativos que permitem copiar ou imprimir através de tecnologias 
especiais.  
 
O Grupo Portucel dedica-se à produção e comercialização de papéis de impressão e escrita não 
revestidos, conhecidos por uncoated woodfree (UWF). 
 
Enquadramento de mercado: de acordo com dados da Cepifine , a procura global de papéis finos 
não revestidos nos mercados da Europa Ocidental registou um crescimento médio anual de cerca 
de 1,3%, entre 1998 e 2008, progredindo de aproximadamente 7,3 para perto de 8,3 milhões de 
toneladas. 
 
Este crescimento global é composto por taxas anuais mais aceleradas nos papéis de escritório 
(“Cut-Size”) de 2,6% em igual período e de 0,2% no Folio e nas Bobinas. 
 
No entanto, em 2008 e em 2009, a procura de papel UWF registou uma quebra importante de 
4,5% como resultado da profunda recessão a nível mundial. 
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Evolução de Procura de Papel UWF na Europa Ocidental
(mil ton.) 
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Fonte: Cepifine 

 
Os preços médios de venda foram negativamente afectados entre 2001 e 2005 devido sobretudo ao 
fraco desempenho da procura de 2001 a 2003, à desvalorização do USD face ao euro e o 
desenvolvimento de novas capacidades fora do mercado europeu, atraindo para o mercado europeu 
importações a preços mais competitivos. 
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Os valores apresenta dos no gráfico anterior referem-se ao preço por tonelada, em euros, para o 
papel A4 não revestido de 80 g/m2, tradicionalmente designado como papel de escritório. 
 
Esta trajectória de queda dos preços médios de venda dos papéis UWF foi, entretanto, 
interrompida, assistindo-se a uma recuperação a partir de 2006 até 2008, com o preço médio de 
2008 a situar-se em 851 euros por tonelada, um valor ainda assim muito abaixo dos valores 
registados entre 2000 e 2003. Esta melhoria explica-se em parte pela importante redução de 
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capacidade instalada no mercado europeu que totalizou 1,2 milhões de toneladas entre 2005 e 
2008.  
 
Em 2009, os preços médios de venda voltaram a cair, para níveis de cerca de 804€/ton, reflectindo 
a forte quebra na procura de papel UWF , resultante do enquadramento económico fortemente 
negativo. 
 
Refira-se que, nos últimos dezasseis anos, as duas únicas novas fábricas de papel UWF 
introduzidas no mercado europeu foram construídas pelo Grupo Portucel, nos complexos 
industriais da Figueira da Foz e de Setúbal.respectivamente. 
 
 
Breve caracterização da actividade do Grupo Portucel: em finais de 2009, o volume líquido de 
activos afectos ao negócio de papel do Grupo elevava-se a mais de 1.295,1 milhões de euros, 
montante equivalente a perto de 50,6% dos activos líquidos totais do Grupo.  
 
Os principais activos afectos a esta área de negócio correspondem naturalmente às suas unidades 
produtoras de papel UWF, localizadas nos complexos industriais de Setúbal e da Figueira da Foz, 
que, em conjunto possuem actualmente uma capacidade instalada de produção anual 1.550 
milhares de toneladas de produto transformado. 
 
De acordo com os dados divulgados pelo EMGE de Março de 2010, o Grupo Portucel possui cerca 
de 16,6% da capacidade produtiva instalada de papéis UWF na Europa, o que lhe permite ser líder 
de mercado nestes tipo de papel: 
 

Quotas de capacidade dos 5 Maiores Produtores da Europa 
(incluindo a Rússia)

16,6% 15,0% 13,8% 12,1% 10,8%

Portucel Stora Enso Mondi UPM International Paper

 
Fonte: EMGE Março 2010 
 

Desempenho em 2009: O Grupo enfrentou em 2009 o período económico mais negativo em toda 
a sua história, com as economias dos seus principais mercados em recessão, com quedas muito 
significativas no PIB, agravando a tendência verificada em 2008. Como consequência da crise 
financeira internacional, a disponibilidade de crédito para as empresas e particulares contraiu-se 
significativamente, bem como os níveis de cobertura dos seguros de crédito disponíveis para 
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segurar a actividade comercial. O Grupo viu assim as garantias de seguro crédito para as suas 
vendas serem reduzidas muito significativamente ao longo do ano, com particular expressão no 
primeiro semestre. Dada a política de minimização da exposição ao risco de crédito, o Grupo deu 
prioridade a reduzir o prazo médio de recebimentos através de descontos adicionais, com o 
consequente impacto nas margens operacionais, tendo mesmo reduzido expressivamente vendas 
para clientes com perfil de risco considerado inadequado, ainda que a sua margem fosse superior à 
média. 
 
O sector foi afectado em 2009 pelo crédito fiscal que os governos norte-americano e canadiano 
concederam a empresas produtoras de pasta e papel pela  utilização do licor negro como fonte de 
energia. O total dos incentivos nos EUA ultrapassou os 8 mil milhões de USD, sendo que apenas 
uma empresa beneficiou em cerca de 2 mil milhões de USD desta iniciativa em 2009, valor muito 
superior aos resultados das suas operações correntes. Naturalmente que esta intervenção pública 
introduziu distorções significativas no mercado, permitindo melhorar substancialmente a 
competitividade de empresas, com a consequente distorção induzida no funcionamento dos 
mercados e nas curvas de oferta, procura e preços de equilíbrio. 
 
Neste quadro recessivo, a procura de papéis finos não revestidos (UWF) contraiu-se 
significativamente – cerca de 13%, face a 2008, tanto na Europa como nos EUA, mercados chave 
na estratégia comercial do Grupo. 
 
Como resultado desta quebra na procura, as taxas de ocupação da indústria europeia e norte-
americana desceram 2 e 5 pontos percentuais, respectivamente, relativamente a 2008, para valores 
historicamente baixos. A quebra neste indicador sentiu-se  com mais intensidade no primeiro 
semestre, tendo recuperado ligeiramente na segunda metade do ano, particularmente no 4º 
trimestre. 
 
Apesar deste ambiente tão difícil, o Grupo Portucel trabalhou todo o ano com 100% de utilização 
da capacidade instalada. 
 
Em relação a outros mercados mundiais, estima -se que a procura de papéis UWF tenha crescido 
2% na China e 1% na América Latina.  
 
No contexto de mercado acima descrito, as vendas globais de papel ascenderam a 1 130 mil 
toneladas, configurando um aumento de 11,1 % em relação a 2008. Este crescimento foi 
sustentado num alargamento da cobertura geográfica das vendas, atingindo mais de 100 países em 
todo o Mundo e reforçando o Grupo como um dos principais actores portugueses nos mercados 
internacionais. O Grupo aumentou as vendas para a Europa em 1% e em 11% nos EUA, facto 
assinalável no momento vivido nestes mercados chave na nossa actividade comercial. 
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O aumento do volume de vendas na Europa efectivou-se principalmente em produtos 
transformados em folhas, nomeadamente cut-size, e a manutenção de um ímpar mix de qualidades, 
com as vendas de produtos premium a representarem 67% das vendas totais na Europa. Este mix 
de produtos premium reflecte a percepção pelo mercado quer da qualidade dos produtos, quer da 
notoriedade e prestígio das marcas, quer ainda do elevado nível de serviço prestado aos canais de 
distribuição. Com esta evolução em contra-ciclo, o Grupo cresceu em 1,1 pontos percentuais, ou 
seja, 73 mil toneladas, em quota de mercado na Europa. 
 
O volume de vendas de cut-size do Grupo cresceu mais de 6%, não obstante a quebra acentuada 
nos níveis de emprego nas economias dos principais mercados do Grupo, como se pode ver no 
quadro abaixo, e as vendas de produtos transformados em folhas para a indústria gráfica cresceram 
mais de 4%. As vendas de bobinas assumiram um peso moderadamente superior ao de 2008, 
comparando todavia o mix do Grupo muito favoravelmente com a média da indústria.  
 
Tal como já referido, o ano de 2009 ficou marcado pelo arranque da nova fábrica de papel em 
Setúbal. Toda a produção realizada pelo Grupo, incluindo a produção programada para a nova 
unidade, registou taxas operativas de 100% e foi colocada no mercado. Este desempenho compara 
com taxas operativas da indústria europeia de 85%. 
 
Como se referiu anteriormente, os preços de referência de venda de papel UWF na Europa 
prolongaram o movimento de quebra iniciado em 2008, tendo o índice PIX “A4-copy B” perdido 
5,6 % em média relativamente a 2008. Nos EUA, o índice de referência para vendas de cut-size 
evidenciou uma quebra de 1,3%. 
 
O preço bruto de venda do Grupo na Europa não acompanhou na íntegra a quebra do mercado e 
regrediu 4,5%, devido à grande resiliência manifestada, sobretudo pelos produtos premium, mas 
também pelos produtos standa rd. O preço bruto de venda de cut-size standard nos EUA 
permaneceu inalterado face à média de 2008. 
 
 
 
Marcas do Grupo: o Grupo está presente nos segmentos Office (com papéis para utilização no 
escritório e em ambiente doméstico) e no segmento Offset (com papéis para impressão gráfica ou 
transformação) através de um conjunto de marcas que oferecem a melhor performance nos mais 
modernos e exigentes equipamentos de impressão.  
 
O Grupo tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de marcas 
próprias que, em 2009, representaram 61% das vendas de produtos transformados, um valor 
singularmente elevado em empresas desta dimensão a nível mundial e que consolida a posição de 
relevo que o Grupo possui nos mercado onde está presente. 
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Dois estudos independentes realizados em 2009 confirmam o Grupo como a referência europeia 
nas marcas de fábrica de papel de escritório. Ao nível dos profissionais da distribuição de papel e 
de produtos de escritório em toda a Europa Ocidental, no estudo independente de referência no 
sector (Cut-size mill and mill brand positioning & image survey 2008 da EMGE Paper Industry 
Consultants), Navigator foi a marca que revelou maior índice de notoriedade espontânea e melhor 
avaliação em termos de Brand Performance, média ponderada de vários atributos técnicos e de 
marketing. Também as marcas Discovery, Pioneer, Inacopia e Explorer alcançaram lugares de 
destaque na lista das melhores marcas em termos de Brand Performance. Ao nível do consumidor 
profissional de papel de escritório, de acordo com o estudo Brand Equity Tracking Survey – 
Office Paper da Opticom International Research, a marca Navigator reforçou a sua posição, 
assumindo actualmente a liderança europeia das marcas exclusivamente dedicadas a papel de 
escritório 
 
Também no sector gráfico, estudos de mercado comprovam a liderança das marcas de fábrica do 
Grupo em termos de notoriedade e qualidade percebida pelos clientes finais, com destaque para a 
Soporset, que assume a liderança europeia nas duas categorias referidas. 
 
De seguida, detalham-se com maior particularidade, as especificidades das principais marcas do 
Grupo Portucel:  
 

 
 

Navigator: o desempenho excepcional da marca Navigator ao longo dos últimos anos já lhe 
granjeou o título de “World’s Best Selling Premium Office Paper”. Com consumidores fiéis em 
mais de 80 países, nos cinco continentes, oferece uma garantia de elevada performance em todos 
os equipamentos de cópia e impressão de um escritório moderno.  
 
A proposta de valor da marca alia uma excelente qualidade de impressão, mesmos para os 
documentos mais exigentes, com uso intensivo de cor, a índices de performance inigualáveis 
(99,99% livre de encravamentos), baseando-se nas suas características, nomeadamente na elevada 
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espessura e opacidade para impressão “frente e verso” (duplex), na consistência de qualidade e nos 
seus reduzidos níveis de abrasividade. 
 

 

 
 
 

Discovery: Discovery foi especificamente concebido para aplicações profissionais em 
equipamentos de alto volume, garantindo uma utilização livre de encravamentos. 
 
O seu conceito único, baseado na redução de gramagem, permite o uso eficiente de recursos e a 
melhor performance do seu segmento. A elevada qualidade das matérias-primas, o know-how e a 
mais moderna tecnologia utilizada na produção de papel permitem um elevado nível de qualidade, 
quando comparado com um papel concorrente de 80g/m2, apesar da redução substancial de 
recursos como água, madeira ou energia. 
  
 Ao longo do ano de 2009, o Discovery sedimentou a presença nos seus mercados -alvo, tendo 
vindo a obter dos clientes um reconhecimento cada vez maior como papel com uma excelente 
relação qualidade / preço. 

 

 
 
Pioneer: as características da gama Pioneer e todo o conceito da marca foram cuidadosamente 
planeados e desenvolvidos de forma a satisfazer os requisitos de um público feminino exigente e 
esclarecido, e cada vez mais numeroso, que prescreve e utiliza um produto premium, como forma 
de valorizar o conteúdo da sua comunicação.  
 
A gama Pioneer Graphic foi especialmente desenvolvida para satisfazer as necessidades de 
gráficos e designers. Nesta marca encontra-se a pureza do papel e a perfeição dos resultados. É 
uma marca que aposta num conjunto de soluções que satisfazem todas as necessidades do mercado 
gráfico. 
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Trata -se de uma marca de papel sofisticada, inovadora no seu posicionamento e comunicação, e 
com o seu papel obtém-se uma excelente qualidade de impressão, assumindo-se como uma 
referência junto dos principais papéis finos não revestidos europeus.  
 
 

 
 
 
Inacopia: Inacopia foi o primeiro papel de escritório europeu produzido a partir de pasta de 
Eucalyptus globulus, e é hoje uma marca amplamente reconhecida, em especial pela sua elevada 
qualidade e adequação para impressão a cor.  
 
Com uma ampla gama, incluindo produtos específicos para cada tipo de aplicação de acordo com 
as exigências dos documentos, a marca Inacopia adicionou ao seu portfolio o Inacopia 75g/m2, 
que alia uma elevada performance à preocupação ecológica, focando a sua comunicação na gestão 
sustentável da floresta. 
 
 
 
 

 
 
Soporset: no mundo dos papéis para usos gráficos são referências o Soporset e o Inaset.  
A liderança em termos de notoriedade e o claro reconhecimento da sua qualidade premium 
comprovam o posicionamento do papel Soporset como o papel offset mais usado pelos gráficos 
europeus.  
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Inaset: o Inaset combina a tradição de uma marca pioneira (primeira marca de papel offset 
fabricada a partir de Eucalyptus globulus) com o espírito de inovação que sempre a caracterizou ao 
longo de mais de três décadas. O Inaset tem uma clara e forte ligação com a arte, patente nas suas 
campanhas de comunicação e coerente com a excelência de qualidade nos trabalhos mais 
exigentes.  
 
 
 
 

   
 
Explorer: Tematicamente ligado aos desportos radicais, a marca Explorer assume-se com um 
posicionamento único, assente em valores aspiracionais, que permitem uma maior ligação entre o 
consumidor e a marca. Com elevados níveis de qualidade, o Explorer assegura a obtenção de 
resultados excepcionais, especialmente em documentos com uso intensivo de cor, permitindo uma 
maior eficácia da comunicação e assegurando maiores níveis de impacto no leitor. 
 
A gama Explorer conta hoje com quatro gramagens – 80g/m2 ; 90g/m2 ; 100g/m2 ; 110g/m2 – e 
também com um produto que combina 30% de fibras recicladas com fibras virgens de alta 
qualidade (Eucalyptus globulus), o Explorer iCare. A gama possui também dois produtos para a 
indústria gráfica, o Explorer Premium Offset e o Explorer Premium Preprint, disponíveis em 
várias gramagens e formatos, sempre com elevados índices de qualidade. 
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7.5. NEGÓCIO DA ENERGIA 
 
O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energias renováveis a partir de biomassa. De 
facto, em 2009, o Grupo produziu cerca de 54% da energia eléctrica produzida em Portugal a 
partir da valorização deste recurso renovável, optimizando assim a eficiência da sua utilização no 
fabrico dos produtos intermédios e finais.   
 
Os activos ligados à actividade de produção de energia correspondiam, em 2009, a 320,1 milhões 
de euros, representando um peso de cerca de 12,5% no valor dos activos totais do Grupo. As 
vendas de energia a terceiros representaram cerca de 8% do valor total de vendas registado em 
2009, um peso que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos,  
 
O ano de 2009 foi marcado por importantes realizações do Grupo Portucel na área de energia. Em 

Julho concretizou-se a primeira comercialização de energia eléctrica para a rede a partir da nova 

central de co-geração de ciclo combinado a gás natural. Esta central, que se encontra associada ao 

investimento da nova fábrica de papel no complexo industrial de Setúbal, tem uma potência 

instalada de 80 MW. No final do ano, duas novas centrais termoeléctricas a biomassa, construídas 

nas unidades fabris de Cacia e Setúbal, lançaram a primeira produção na rede eléctrica nacional. 

Com uma potência unitária de 12,5 MW, estas centrais poderão comercializar 167 GWh/ano de 

energia eléctrica.  

 

Em 2009 o Grupo atingiu uma produção bruta de energia eléctrica de 1.148 GWh, registando-se 

um aumento de cerca de 18% face ao ano anterior, essencialmente devido ao início da produção da 

nova central de co-geração de ciclo combinado. Esta produção total corresponde ao consumo 

médio de 520 mil habitantes e a 2,5% da produção total nacional. 

 

A este montante de electricidade produzida, deverá acrescer ainda a produção da Soporgen, 

empresa de co-geração participada pelo Grupo e vocacionada para o fornecimento de energia 

térmica ao complexo industrial da Figueira da Foz, que em 2009 produziu 447 GWh. A produção 

total de energia eléctrica do Grupo, em conjunto com a Soporgen, representou 3,5% da produção 

total em Portugal. 

 

Apesar do incremento da produção de energia a partir de gás natural, associado às necessidades 

energéticas da nova fábrica de papel, a produção de energia do Grupo foi assegurada em 78% por 

centrais de co-geração que fazem recurso a combustíveis renováveis (biomassa florestal e 

subprodutos da madeira resultantes do processo de produção de pasta).  
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De salientar que a co-geração combina a produção de energia eléctrica com quantidades muito 

superiores de energia térmica, tornando-se consideravelmente mais eficiente do que a 

convencional produção exclusiva de electricidade. 

 

 
7.6. QUALIDADE E SISTEMAS DE GESTÃO 
 
Qualidade: o Grupo Portucel considera o desenvolvimento dos aspectos da Qualidade, nas suas 
várias vertentes, como um dos factores competitivos que mais tem contribuído para consolidar o 
sucesso do Grupo no mercado das pastas celulósicas e papéis não revestidos de impressão e 
escrita.   
 
Dada a vocação papeleira do Grupo, é no domínio do desenvolvimento de produtos de papel que 
mais se concentra o esforço para se atingirem padrões de qualidade particularmente ele vados, 
confirmados pelo permanente benchmarking com a principal concorrência internacional, enquanto 
se desenvolvem novos produtos que irão satisfazer as necessidades do mercado e diversificar a 
oferta papeleira do Grupo, e se apoia a área comercial dotando-a de meios que permitam 
evidenciar os atributos e vantagens dos papéis da Empresa face à concorrência.   
 
Ainda no domínio da qualidade, é de salientar a colaboração do Grupo com entidades exteriores, 
nomeadamente Universidades, Centros de Investigação e Desenvolvimento e fornecedores de 
equipamentos e matérias primas, quer através de parcerias de investigação, quer através da 
realização de seminários e acolhimento de estágios. 
 
Sistemas de Gestão: Em 2009, as fábricas de Cacia e de Setúbal completaram 20 anos de 
certificação em Gestão da Qualidade, tendo sido reconhecidas pelo seu pioneirismo neste âmbito, 
uma vez que são detentoras dos certificados nº1 e nº2 em Portugal, respectivamente.  
 
A nova fábrica de papel do Grupo em Setúbal, ATF - About the Future, foi certificada no âmbito 
da gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, antes da sua fase de testes, em Julho de 2009. 
Aproveitando as sinergias a nível organizacional, o modelo de certificação da nova fábrica 
assentou na extensão dos sistemas já implementados no complexo industrial do Grupo em Setúbal, 
reforçando assim o empenho da Empresa na preservação do ambiente e na segurança de todos os 
seus colaboradores.  
 
Como resultado das auditorias externas realizadas às suas fábricas em 2009, o Grupo Portucel 
passou a ser detentor de certificados segundo versões mais actuais das normas de referência ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
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Com o objectivo de assegurar maior flexibilização na gestão de recursos associados às embalagens 
de produtos certificados, o Grupo alargou em 2009 a sua certificação FSC e PEFC a todas as 
unidades de produção de pasta e papel, aos parques exteriores de madeira em território nacional e 
à entidade Bosques do Atlântico, empresa do Grupo que se dedica ao comércio de madeira, com 
parques exteriores na Galiza. Com este novo modelo, o Grupo apresenta-se no mercado com um 
único sistema de gestão de cadeia de responsabilidade certificado, o que garante a rastreabilidade 
do material desde a floresta até ao cliente. 
 
7.7. SUSTENTABILIDADE 
 
Sustentabilidade : o Grupo Portucel, sem perder de vista que a sua missão é produzir, de forma 
competitiva, papel e pasta de alta qualidade, gerando valor para os seus accionistas e stakeholders, 
vem afirmando a sua responsabilidade em torno dos diferentes pilares do Desenvolvimento 
Sustentável. É nesta linha que o Grupo vem prosseguindo uma política activa de interiorização das 
questões de sustentabilidade na sua gestão e nas suas práticas desde 1995, data da sua adesão ao 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
 
A Politica de Sustentabilidade do grupo Portucel foi formalmente aprovada em Fevereiro de 2005 
pela Comissão Executiva, tendo em Maio de 2007 sido formada a sua Comissão de 
Sustentabilidade, constituída por um membro não executivo do Conselho de Administração (CA), 
que preside, um membro executivo do CA e um assessor do CA. Em Maio de 2008, foi constituído 
o Conselho Ambiental, que integra cinco reputados membros do mundo académico, representando 
diferentes áreas do conhecimento do pilar ambiental da sustentabilidade, e que tem acompanhado 
regularmente o desempenho ambiental do Grupo. 
 
No segundo semestre de 2008 foi publicado o Relatório de Sustentabilidade do grupo Portucel, 
relativo ao período 2006/2007, com o objectivo fundamental de fornecer informação às partes 
interessadas sobre o seu desempenho nas três vertentes do Desenvolvimento Sustentável: 
Económica, Social e Ambiental. O relatório foi elaborado de acordo com as mais recentes 
directrizes do Global Reporting Initiative (GRI) G3 e classificado de nível A, o qual permite, em 
conjunto com o anterior Relatório de 2004/2005, observar a melhoria do desempenho do Grupo 
nos aspectos fundamentais da sustentabilidade. 
 
O desafio da sustentabilidade continuou a enquadrar, em 2009, as práticas diárias do Grupo 
Portucel, sem prejuízo das metas permanentes da Empresa em matéria de rendibilidade e 
necessidade de crescer nos mercados onde opera. 
 
O objectivo de garantir, a prazo, a sustentabilidade do seu recurso mais precioso – a floresta - 
levou o Grupo Portucel a um envolvimento ainda maior com organizações não governamentais, 



 125/182 

como é o caso do WBCSD – World Business Council for Sustainable Development onde 
prosseguiram trabalhos no âmbito do SFPI – Sustainable Forest Products Industry, área em que o 
Grupo está envolvido desde a sua constituição em 2002.  
 
A nível nacional, a Empresa continuou a apostar na dinamização e crescimento do BCSD Portugal 
– Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, a cuja Direcção pertence desde a sua 
fundação, em 2001.  
 
Em 2009, o Grupo promoveu um seminário internacional subordinado ao tema Floresta, 
Sustentabilidade e Prosperidade, que teve mais de trezentos participantes nacionais e 
internacionais e ficou marcado por uma profunda reflexão acerca das forças e fraquezas do sector 
em Portugal. Esta iniciativa merece particular referência, quer pela importância dos temas, quer 
pelo prestígio dos intervenientes.  
 
Entre os temas abordados há que destacar as melhorias no sistema nacional contra incêndios, as 
perspectivas para a matéria -prima florestal e a sustentabilidade do sector em Portugal. 
 
O seminário transmitido em directo na Internet e as apresentações feitas estão disponíveis no site 
www.seminariofloresta.com. 
 
A agenda de sustentabilidade do Grupo deu ainda destaque a temas tão relevantes como a pegada 
de carbono, a água, os rótulos ambientais e as campanhas mediáticas contra o consumo de papel.  
 
 
Gestão florestal sustentável: O ano de 2009 fica inequivocamente marcado pelo reforço dos 

processos de certificação florestal no Grupo Portucel, uma estratégia que fortalece a sua presença 

em mercados internacionais cada vez mais exigentes quanto à origem da matéria -prima dos 

produtos. O Grupo obteve a primeira licença de utilização da marca PEFC – Programme for the 

Endorsement of Forest Certification schemes para a gestão florestal em Portugal. Este processo 

envolveu todo o património florestal sob gestão do Grupo, que no final do ano se distribuía por 

157 concelhos do País, ocupando uma área total de cerca de 120 mil hectares, dos quais 87,5 mil 

de eucalipto, destinados a abastecer as suas fábricas.  

 

Esta certificação engloba todo o património florestal sob responsabilidade da Empresa, não apenas 

a rolaria de eucalipto utilizada para produção de pasta e papel de fibra curta, a principal actividade 

do Grupo, como também a rolaria de pinho, a cortiça e as pinhas.  
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Em paralelo, o Grupo Portucel obteve, no último trimestre do ano de 2009, a certificação segundo 

o sistema FSC para a cadeia de responsabilidade da cortiça, o que representa um alargamento da 

certificação, já obtida em 2007, para a madeira de eucalipto, permitindo à Empresa diversificar a 

sua oferta no mercado dos produtos certific ados.  

 

Em 2009, o Grupo continuou a promover várias outras iniciativas, em particular ao nível da 

formação, destinadas a incentivar a certificação dos produtores florestais privados, que abastecem 

em mais de 80% a matéria -prima para as suas fábricas. Neste âmbito, foi reforçada a colaboração 

com as associações de produtores florestais a nível nacional, ao abrigo de protocolos firmados, 

visando os processos de certificação no País. 

 

O Grupo prosseguiu a reestruturação da organização florestal numa lógica integrada de negócio, 

com o objectivo de garantir uma prestação de excelência a todas as áreas operacionais. É de 

destacar a criação de áreas funcionalmente especializadas e a implementação do novo manual de 

organização da área florestal. Tendo em vista a segmentação dos seus principais activos agro-

florestais, o Grupo deu também sequência à inventariação das áreas de sobreiro sob sua gestão.  

 

A produção de plantas melhoradas constitui uma peça-chave no apoio prestado pelo Grupo 

Portucel à floresta privada. Dada a crescente adesão à utilização destas plantas pelos proprietários 

florestais, o Grupo decidiu em 2009 estudar um aumento da capacidade de produção de plantas 

nos seus viveiros para satisfazer o acréscimo de procura. O programa de produção de plantas 

melhoradas em viveiro foi redefinido em 2009, resultando na preservação de cinco clones de 

eucalipto anteriores e na introdução, em regime experimental, de um novo clone (designado de 

Tuga), além de um novo híbrido.  

 

Em 2009, da actividade dos Viveiros Aliança, empresa do Grupo nesta área, resultou a produção 

de cerca de 6,1 milhões de plantas, das quais 1,2 milhões de espécies autóctones ou protegidas e 

34 milhares de plantas ornamentais e arbustivas. Do total de plantas, cerca de 2,2 milhões 

corresponderam a eucalipto clonal e 2,6 milhões a eucalipto seminal.  

 

Em 2009, o número de hectares plantados ficou aquém dos objectivos previstos e registou uma 
redução em relação ao ano anterior, o que se ficou a dever a alterações no modo de operação da 
Autoridade  Florestal Nacional, que levaram ao aumento significativo do tempo necessário para 
aprovar projectos florestais. Condições meteorológicas adversas no final de 2009 também 
provocaram uma redução da possibilidade de florestação. 
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Biodiversidade: O ano também foi marcado por progressos na monitorização da biodiversidade 
existente no património florestal do Grupo, em espécies e habitats, com a elaboração de planos de 
acção de conservação integrando linhas orientadoras ao nível do modelo de gestão florestal.  
 
Deu-se continuidade à classificação de Áreas de Alto Valor de Conservação, com enfoque nas 
propriedades com atributos relevantes do ponto de vista do equilíbrio dos ecossistemas, 
conservação do solo e da água, e da preservação de valores culturais.  
 
O Grupo prosseguiu em 2009 a parceria com o CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica, 
num projecto para a conservação da Águia de Bonelli no Sul de Portugal, que tem contribuído para 
criar condições para o aumento das populações desta espécie em perigo de extinção.  
 
O Grupo Portucel representou ainda as indústrias papeleiras nacionais numa iniciativa liderada 
pela CEPI -Confederação Europeia das Indústrias Papeleiras, que resultou na elaboração do 
documento “Sharing Experiences – Promoting Biodiversity in the  European Pulp and Paper 
Industry”, com vista a disseminar boas práticas de conservação da biodiversidade em toda a cadeia 
de abastecimento de madeira. 
 
Merece igualmente destaque a colaboração do Grupo no projecto New Generation Plantations, 
liderado pela  WWF International, onde contribuiu com dois case-studies a nível mundial no 
âmbito de uma publicação dedicada às plantações florestais. 
 
Retenção de CO2: Em 2009, o balanço de carbono foi claramente positivo para o Grupo Portucel. 
A retenção acumulada de dióxido de carbono (CO2) pelas áreas florestais geridas pelo Grupo 
correspondia a um valor estimado de 6,9 milhões de toneladas, o que em termos comparativos é 
equivalente às emissões de:  
 
• Cerca de 1,7 milhões de carros num ano (160 g/km, 25 000 km/carro/ano),  
• Mais de meia viagem em volta da Terra (12 756 km de diâmetro) de todo o parque 
 automóvel nacional (cerca de 5,8 milhões de carros) ou  
• Mais de 56 mil viagens de automóvel de ida e volta à Lua.  
 
Prevenção dos incêndios florestais: Defender a floresta contra incêndios continua a ser uma 
prioridade para o Grupo Portucel. Tendo investido em 2009 mais de 3 milhões de euros em acções 
de prevenção e apoio ao combate, o Grupo continuou a assumir-se como a entidade privada que 
mais contribui para o esforço nacional de redução de risco de incêndio.  
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O planeamento e coordenação de todas as actividades que contribuem para aumentar ou diminuir a 
carga de combustível florestal foram peças críticas na estratégia de gestão do risco de incêndio, 
tendo em 2009 assumido um peso decisivo nos investimentos de prevenção e combate.  
 
Neste ano, foi posto em marcha um programa de prevenção nas florestas de resinosas, através de 
um plano específico de desbastes e corte de matos. Nas restantes áreas, foram executados 
tratamentos de combustíveis florestais em mais de 10 000 hectares, além da construção de seis 
novos pontos de água estrategicamente colocados e de operações de manutenção em 4 100 
quilómetros de caminhos e aceiros. No conjunto, levou-se a cabo operações de fogo controlado em 
mais de 200 hectares de matagais periféricos, em torno de plantações e no sub-bosque de 
povoamentos.  
 
O dispositivo de apoio ao combate aos incêndios florestais mobilizou em 2009 mais de 300 
pessoas, das quais 70 colaboradores do Grupo, que foram decisivos para a eficácia das operações, 
tendo sido activadas 7 torres de vigia, 35 unidades de primeira intervenção, 16 unidades de semi-
pesados e 4 helicópteros que visam, em complemento ao dispositivo nacional, cobrir o património 
do Grupo Portucel. 
 
 
Produção Sustentável: A Produção Sustentável, a Optimização Ambiental e a Eco-eficiência 
sempre estiveram entre as preocupações prioritárias do Grupo Portucel. 
 
A eco-eficiência começa logo na matéria-prima seleccionada, a madeira de Eucalyptus globulus. 
Comparativamente com outras espécies de eucalipto, ou com outras árvores utilizadas a nível 
mundial no fabrico de papel de escritório (bétula, pinheiro, acácia, álamo, faia, entre outras), o 
Eucalyptus globulus fornece mais 34% de pasta do que a bétula, com base em igual volume de 
madeira, ou 86% mais que algumas coníferas. Ou seja, o recurso a esta espécie permite produzir a 
mesma quantidade de papel utilizando menor quantidade de madeira. 
 
Para além disso, o Eucalyptus globulus apresenta um baixo teor de lenhina em comparação com 
outras árvores folhosas e coníferas utilizadas na produção de pasta e papel, necessitando de menos 
agentes químicos para remover a lenhina, a substância aglutinante das fibras.  
 
Havendo menos lenhina a retirar no cozimento e a destruir no branqueamento, há economias 
significativas nos produtos químicos utilizados e nas cargas poluentes a sobrecarregar as estações 
de tratamento de efluentes. 
 
Deste modo, a aposta do Grupo na sustentabilidade passa também por desenvolver e comercializar 
produtos que visam uma eficiente utilização dos recursos naturais. 
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Papel Eco-eficiente: a eco-eficiência e a produção sustentável de papel foram desafios que o 
Grupo desde cedo abraçou. De facto, o consumidor de papel de escritório selecciona normalmente 
a gramagem do papel em função do trabalho a imprimir, utilizando gramagens mais elevadas para 
trabalhos mais exigentes. 
 
Acontece que o Grupo Portucel desenvolveu um conjunto de soluções tecnológicas inovadoras, 
traduzidas no fabrico de papeis de 75 g/m2 e 70 g/m2 verdadeiramente eco-eficientes, sem 
comprometer a qualidade, como alternativa credível ao papel de escritório europeu standard de 80 
g/m2. A redução de gramagens garante uma utilização eficiente dos recursos, dado que o mesmo 
número de folhas pode ser produzido com menos matérias-primas. 
 
No caso de uma maquina fotocopiadora/impressora laser de grande volume, com capacidade para 
executar 100 copias por minuto, e manusear num dia de trabalho de 8 horas cerca de 50 mil folhas, 
a utilização do papel de 75 g/m2 do gPS em comparação com o uso do papel de escritório de 80 
g/m2 de standard europeu médio, traduz-se nas seguintes poupanças:  
 

• Poupança de madeira equivalente à que é necessária para produzir o papel consumido por 
um europeu médio  durante 5 anos. 

• Poupança de Energia equivalente ao consumo de uma lâmpada de 40 W acesa durante 
1000 horas. 

• Poupança do papel desperdiçado, num escritório, por um europeu médio, durante 1,5 anos  
 
Desempenho ambiental em 2009: O arranque da nova fábrica de papel em Setúbal veio elevar a 
um patamar de excelência as preocupações do Grupo Portucel com o Ambiente, traduzidas numa 
multiplicidade de medidas dirigidas à melhoria da eficiência dos processos produtivos e ao uso 
racional dos recursos naturais.  
 
As instalações fabris do Grupo evidenciaram em 2009 um desempenho positivo e sustentado em 
todos os indicadores de eco-eficiência, designadamente na redução do consumo de matéria-prima, 
água, energia e produtos químicos. O destaque vai para as melhorias obtidas ao nível das emissões 
para os meios receptores aquáticos, que nos últimos 5 anos totalizaram reduções de cerca de 70% 
em matéria orgânica biodegradável e de cerca de 30% no caso de sólidos suspensos e fósforo.  
 
Dando continuidade às medidas de racionalização dos consumos de água, foi obtida na fábrica de 
Cacia, no período acumulado de 2008 e 2009, uma redução global de 12% face a 2007, 
destacando-se aqui a entrada em funcionamento de duas torres de refrigeração. 
 
No primeiro trimestre de 2009, foi efectuada nesta fábrica a alteração da tecnologia de queima da 
caldeira auxiliar de biomassa para leito fluidizado, em vez de grelha rotativa. Este investimento, 
considerado a nível europeu como a melhor técnica disponível, permitiu a substituição de fuel por 
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gás natural, menos poluente, além de diminuir as emissões para a atmosfera, contribuindo deste 
modo para alcançar, em 2009, uma redução em cerca de 5% das emissões de CO2, conseguida a 
nível do Grupo.  
 
No complexo industrial da Figueira da Foz, salientou-se em 2009 o arranque dos trabalhos para a 
instalação de um novo turbogerador com potência de 70 MW, que irá substituir dois 
turbogeradores existentes, permitindo melhorar a eficiência energética de toda a instalação fabril.  
 
Em 2009, o Grupo Portucel deu continuidade aos trabalhos anteriormente iniciados para 
cumprimento dos requisitos do Regulamento REACH do Parlamento Europeu, relativo ao Registo, 
Avaliação e Autorização de Químicos, que visa assegurar um elevado nível de protecção da saúde 
humana e do ambiente. O Grupo continua a desenvolver, em conjunto com as empresas do sector a 
nível europeu, os trabalhos necessários para o registo, até Novembro de 2010, dos produtos 
químicos que origina. 
 
Bioenergia, combustíveis fósseis e emissões de CO2: Entre 2002 e 2009, o Grupo Portucel 
atingiu uma significativa redução de 26% nas emissões de CO2 (dióxido de carbono), fruto dos 
elevados investimentos com vista a minimizar o uso de combustíveis fósseis. O acréscimo 
significativo de necessidades energéticas, decorrente do aumento de produção de papel, provocou 
um inevitável crescimento de 34% das emissões do Grupo face ao ano anterior. Convém, no 
entanto, salientar que, considerando o mesmo universo de instalações em operação em 2008, as 
emissões de CO2 registaram uma redução de 6% em 2009.  
 
Os principais investimentos que contribuíram para a redução de emissões de CO2 no Grupo foram 
a instalação de novas caldeiras de recuperação na Figueira da Foz e em Cacia, a reconversão das 
caldeiras de biomassa para leito fluidizado nos três complexos industriais, que no caso de Cacia 
foi concretizada em 2009, e a modificação do forno da cal no complexo da Figueira da Foz.  
 
O arranque, após os testes do final de 2009, das duas novas centrais termoeléctricas a biomassa, 
em Cacia e em Setúbal, permitiu consolidar a posição cimeira do Grupo no domínio da produção 
nacional de energias renováveis na vertente biomassa. 
 
O novo turbogerador a vapor na central de co-geração a biomassa no complexo da Figueira da 
Foz, que entrou em funcionamento no 3º trimestre de 2010, reforçou significativamente a 
eficiência energética desta instalação, prevendo-se um aumento da produção líquida de 
electricidade em 91 GWh/ano. 
 
Biomassa florestal para fins energéticos: O Grupo Portucel prosseguiu, em 2009, a sua 
actividade de produtor e fornecedor de biomassa florestal e resíduos de madeira, tendo entrado em 
funcionamento, no final do ano, como já foi referido, duas novas centrais termoeléctricas a 
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biomassa nas fábricas de Cacia e de Setúbal. Estas unidades representam um contributo 
significativo para o balanço energético nacional, tendo a produção de energia a partir desta fonte 
renovável uma emissão neutra de dióxido de carbono (CO2). 
 
Esta actividade insere-se numa lógica de uso integrado da floresta, conjugando as preocupações de 
conservação da biodiversidade com a obtenção de matéria -prima para a actividade produtiva e a 
utilização da biomassa florestal para a produção de energia. 
 
Das vendas totais de biomassa do Grupo em 2009, dois terços destinaram-se a clientes externos, 
nacionais e estrangeiros. É de sublinhar que no primeiro semestre do ano foram interrompidas as 
exportações de biomassa devido aos novos controlos do nemátodo do pinheiro bravo, que criaram 
um impedimento legal à exportação de estilha desta espécie conífera.  
 
A produção de fardos de biomassa, no âmbito do projecto PackinStock, foi alcançada com sucesso 
em 2009, prosseguindo em contínuo com a limpeza das matas no seio do Grupo Portucel. O Grupo 
deu igualmente continuidade ao abastecimento dos seus centros de recepção de biomassa. 
 
Responsabilidade Social: O projecto de desenvolvimento do Grupo Portucel é o espelho do seu 
compromisso com a geração de riqueza e bem-estar nas regiões em que se insere promovendo o 
aumento da qualidade de vida e a preservação do ambiente. O arranque da nova fábrica de papel 
do Grupo em Setúbal representou um passo relevante na consolidação de uma atitude socialmente 
responsável contribuindo, de forma decisiva, para a geração de emprego e criação de valor para o 
País e, particularmente, para uma região social e economicamente deprimida. 
 
Em 2009, o Grupo deu continuidade à sua política de responsabilidade social apoiando um 
conjunto significativo de instituições que desenvolvem actividades nas regiões onde se situam as 
suas unidades fabris, salientando-se os seguintes projectos: 
 

• Parque Geriátrico em Cacia – apoio à instalação de um Parque Geriátrico, um projecto 
desenvolvido pela Junta de Freguesia de Cacia para a população sénior, promovendo, 
desta forma, a adopção da prática do exercício físico e o salutar convívio ao ar livre;   

• Creche da Marinha das Ondas – apoio, em parceria com a Câmara Municipal da Figueira 
da Foz, à construção de uma creche na freguesia de Marinha das Ondas, a qual permite 
apoiar a estrutura familiar e a inserção da mulher no mercado de trabalho. 

• Colónia de Férias do Sado – apoio a crianças carenciadas que habitam na periferia do 
complexo industrial de Setúbal para a frequência de uma colónia de férias no Verão, um 
projecto da Junta de Freguesia do Sado; 

• Livro sobre a História de Aveiro – apoio ao projecto editorial promovido pela Câmara 
Municipal de Aveiro no âmbito das comemorações dos 250 anos da elevação de Aveiro a 
cidade. 
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Na área educacional, destaca-se a atribuição de um prémio de mérito ao melhor aluno na 
licenciatura em Engenharia Química na Universidade da Beira Interior e a atribuição de um 
estágio profissional em fábrica do Grupo, ao melhor aluno da Cadeira de Ciência e  Tecnologia da 
Pasta e do Papel, leccionada, por Quadros do Grupo, no Departamento de Engenharia Química da 
Universidade de Coimbra. 
 
Foram também atribuídos donativos em papel a escolas e instituições de solidariedade social, 
localizadas nas áreas de influência das unidades fabris. Em 2009 foram efectuadas 156 doações 
para projectos de cariz social, educacional, cultural, correspondendo a cerca de 26 toneladas de 
papel. 
 
Dando continuidade ao reforço da ligação com as várias partes interessadas, no âmbito das 
actividades que desenvolve, o Grupo apoiou diversos seminários, organizados por entidades de 
referência, de que se destacaram: “Plataformas Logísticas Ibéricas” - Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra, 10º Congresso Nacional de Manutenção – Associação Portuguesa de 
Manutenção, Seminário “Energia e Inovação” – Associação Portuguesa de Energia, Seminário 
“Modelos e Simuladores para Estimação de Sequestro de Carbono e Produção de Madeira” – 
Inovisa - Associação para a Inovação e Desenvolvimento Empresarial. Salienta -se ainda o apoio 
do Grupo ao evento “Planet Earth Lisbon Event 2009” organizado pela UNESCO e pela IUGS - 
União Internacional das Ciências Geológicas que teve como principais objectivos unir cientistas, 
políticos e industriais para avaliar os resultados do International Year Planet Earth e 
principalmente lançar iniciativas inovadoras para o planeta Terra.  
 
 
No domínio da responsabilidade social interna, o Grupo deu continuidade à iniciativa de 
homenagear os colaboradores que completam 15 e 30 anos ao serviço da Empresa, com a 
atribuição de uma distinção que visa reconhecer o empenho e dedicação dos mesmos.     
Destacou-se, ainda, o trabalho meritório dos Grupos Desportivos que, com o apoio da Empresa, 
desenvolveram um leque variado de actividades na esfera cultural e desportiva, com o objectivo de 
fomentar o convívio entre os colaboradores, possibilitando a participação dos seus familiares e o 
reforço da coesão interna. 
 
Parceria com organismos de referência: O Grupo manteve em 2009 a sua participação activa 
num conjunto de organizações a nível nacional e internacional que perseguem objectivos de 
desenvolvimento sustentável e práticas socialmente responsáveis. É o caso do BCSD Portugal – 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, da RSE Portugal – Associação 
Portuguesa para a Responsabilidade Social das Empresas e do WBCSD - World Business Council 
for Sustainable Development.  
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7.8. FUNDAMENTOS DAS POSIÇÕES CONCORRENCIAIS DO EMITENTE 
 

As referências às posições concorrenciais do Emitente em cada um dos segmentos de actividade 
onde actua  , bem como as referências à evolução do negócio, foram elaboradas com base em 
elementos constantes dos Relatórios e Contas da Portucel e em informação obtida em relatórios 
elaborados pela Hawkins Wright e EMGE.   
 
O Oferente garante que a informação obtida junto das entidades referidas foi rigorosamente 
reproduzida e tanto quanto seja do seu conhecimento, não foram omitidos quaisquer factos cuja 
omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou susceptível de induzir em erro.   
 
 
 
7.9. EFECTIVOS DO GRUPO 
 

Evolução e repartição: é entendimento do Grupo Portucel que um dos seus principais factores de 
sucesso assenta na qualificação e competência dos recursos humanos de que dispõe. Neste 
contexto, a política de recursos humanos do Grupo está orientada: por um lado, para a melhoria 
contínua da produtividade, através do reforço da qualificação dos colaboradores e do 
desenvolvimento das suas competências; e por outro lado, para um esforço de racionalização e 
redimensionamento. 
 
Entre 2003 e 2007, o número de colaboradores do Grupo foi gradualmente reduzido, passando de 
2.229 para 1.952 – uma contracção acumulada de cerca de 12,4% – em resultado do esforço de 
reestruturação interna e da identificação de postos de trabalho que, em consequência dos 
investimentos realizados e do redesenho de processos, se tornaram redundantes. 
 
Em 2008 assistiu-se a uma viragem na evolução do efectivo do Grupo, uma vez que se iniciou 
nesse ano o processo de selecção e recrutamento dos colaboradores para a nova fábrica de papel do 
Grupo em Setúbal. Este processo que prosseguiu ao longo de 2009, deu origem ao recrutamento de 
285 colaboradores (no final do ano 2009). O quadro actual de pessoal desta unidade possui como 
habilitação escolar mínima o ensino secundário ou equivalente, sendo que ma is de 70% dos 
colaboradores têm idade igual ou inferior a 30 anos.  
 
No final do ano de 2009, o número de trabalhadores do Grupo situava-se em 2 288, dos quais 2084 
com vínculo laboral permanente.  
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Qualificações 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
Quadros Superiores 372 343 344 346 368 390
Quadros Médios 314 281 296 310 311 282
Executantes 1.513 1.352 1.311 1.296 1.485 1.616
 
Total 2.199 1.976 1.951 1.952 2.164 2.288

Efectivo 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Portugal 2.150 1.937 1.896 1.893 2.096 2.202
Sucursais no estrangeiro 49 49 55 59 68 86

Total 2.199 1.986 1.951 1.952 2.164 2.288  
 
 
O esforço de contenção de custos que vem sendo realizado em várias vertentes de actividade do 
Grupo Portucel não afectou a sua política de benefícios sociais, sendo mantidos planos que visam 
a satisfação dos colaboradores, em particular no que se refere ao seguro de saúde, medicina 
ocupacional e complementos de reforma. 
 
 
Estrutura organizativa: o organigrama funcional da Portucel em 31 de Dezembro de 2009 
apresenta-se em seguida: 
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 COMISSÃO DE CONTROLO 
DO GOVERNO SOCIETÁRIO 

COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DO 

FUNDO DE PENSÕES
COMISSÃO DE ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO DE RISCOS 
PATRIMONIAIS 

RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES

IMAGEM E COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

ASSESSORIA DA COMISSÃO EXECUTIVA

AUDITORIA INTERNA E ANÁLISE DE RISCO

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE 
SUSTENTABILIDADE

AUDITORIA

COMISSÃO DE
COMISSÃO DE CONTROLO 

INTERNO

CONSELHO AMBIENTAL

COMISSÃO EXECUTIVA

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

ÁREA CORPORATIVAÁREA COMERCIAL

GABINETE JURÍDICO

ÁREA INDUSTRIALÁREA FLORESTAL

 
 
 
As competências das comissões existentes no seio da sociedade estão detalhadas no ponto 6.6 do 
presente prospecto. 
 
Complementos de pensões de reforma: presentemente, coexistem diversos planos de 
complemento de pensões de reforma e de sobrevivência, bem como de prémios de reforma, no 
conjunto das empresas que integram o Grupo Portucel, existindo para determinadas categorias de 
trabalhadores activos, planos com carácter supletivo em relação aos abaixo descritos, igualmente 
com património autónomo afecto à cobertura dessas responsabilidade adicionais. 
 
Nos termos do Regulamento dos Benefícios Sociais em vigor, os empregados do quadro 
permanente da Portucel e das suas subsidiárias, com mais de cinco anos de serviço, (dez anos de 
serviço para a Soporcel, Aliança Florestal e Raiz) têm direito, após a passagem à reforma ou em 
situação de invalidez, a um complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez.   
 
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 (máximo de 25 para a Soporcel, Aliança 
Florestal e Raiz), sendo ainda garantidas pensões de sobrevivência ao cônjuge e a descendentes 
directos. 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. 
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Adicionalmente, algumas das empresas do Grupo Portucel assumiram responsabilidades de 
pagamento de um prémio de reforma, equivalente a 6 meses de vencimento, caso o empregado se 
reforme na data normal da reforma (65 anos). 
 
A informação mais recente sobre complementos de pensões de reforma consta da nota 27 do 
Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas do Relatório e Contas Consolidado do 1º 
Semestre de 2010 (página 56 e 57).. 
 
Durante o exercício de 2009, a Portucel SA apresentou aos seus colaboradores uma proposta de 
revisão do plano de pensões actualmente em vigor, reformulando-o de um plano de benefícios 
definidos para um plano de contribuição definida. 
 
Esta proposta teve a aceitação de uma esmagadora maioria dos colaboradores. Desta forma, 
seguir-se-ão os contactos necessários junto das autoridades reguladoras e fiscais tendentes à 
formalização desta alteração. Em 30 de Junho de 2010, as estimativas do impacto da alteração 
anteriormente descrita não resultam em valores materialmente relevantes. 
 
Esquemas de participação no capital do Emitente: não existem quaisquer planos de atribuição 
de acções e de opções de aquisição de acções em vigor. 
 
 
 
7.10. INFORMAÇÃO SOBRE A DETENÇÃO DE PARTICIPAÇÕES 
 
Em 30 de Dezembro de 2009, o Emitente era maioritariamente detido pela Semapa, situação que 
se mantém à data do presente Prospecto. Apresentam-se em seguida as informações principais 
relativas ao accionista, com referência àquela data:   
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Informações (valores em Euros) Semapa - Sociedade de Invesimento e Gestão, SGPS, SA

Sede Social Avendida Fontes Pereira de Melo, 14, 10º Lisboa

Objecto Social Gestão de Particpações sociais noutras sociedades, como forma 
indirecta do exercício de actividades económicas

Fracção do capital detida em 31 de Dezembro de 2009 75,44%

Capital Social 118.332.445

Saldos credores com o Emitente em 31/12/2009:

Fornecedores - Empresas relacionadas: 525.963
Montante relativo à Semapa 36.107

Saldos devedores com o Emitente em 31/12/2009

Clientes 1.530

Montante relativo à Semapa 1.530
Fluxos com o Emitente:

Fornecimento e Serviços Externos: 288.945.219

Montante relativo à Semapa 1.567.980  
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No quadro seguinte identificam-se as empresas do Grupo Portucel incluídas no seu perímetro de 
consolidação em 30 de Setembro de 2010, sede social e percentagem de capital detido: 
 
 

Denominação Social Sede Directa Indirecta Total

Empresa-mãe:

Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA Setúbal - - -

Subsidiárias:

Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, SA Figueira da Foz 100,00 - 100,00

Portucel International GmbH Alemanha 100,00 - 100,00
Portucel Cacia - Produção de Pasta, S.A * Cacia 100,00 - 100,00

CountryTarget SGPS SA * Setúbal 100,00 - 100,00

Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e
    Comercialização de Vinhos, SA Setúbal - 100,00 100,00

Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, SA Palmela - 100,00 100,00

Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, SA Setúbal - 100,00 100,00

Cofotrans - Empresa de Exploração Florestal, SA Figueira da Foz - 100,00 100,00
PortucelSoporcel Floresta, SGPS, SA Figueira da Foz 50,00 50,00 100,00

Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, SA Setúbal - 100,00 100,00

Aliança Florestal – Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, SA Setúbal - 100,00 100,00
Enerforest - Empresa de Biomassa para Energia, SA Setúbal - 100,00 100,00

Atlantic Forests, SA Setúbal - 100,00 100,00

Afocelca - Agrupamento complementar de empresas para protecção contra incêndios ACE Portugal - 64,80 64,80

Bosques do Atlantico, SL Espanha - 100,00 100,00
Naturfungi, ACE Setúbal - 50,00 50,00

Verde Arena - Sociedade Gestora de Zonas de Intervenção Florestal, S.A. Setúbal - 100,00 100,00

PortucelSoporcel Pulp SGPS, S.A. Setúbal 100,00 - 100,00
EPFF - Empresa de Pasta de Figueira da Foz, S.A. Figueira da Foz - 100,00 100,00

CELSET - Celulose de Setúbal, S.A. Setúbal - 100,00 100,00

CELCACIA - Celulose de Cacia, S.A. Cacia - 100,00 100,00

PortucelSoporcel Papel, SGPS SA Setúbal 100,00 - 100,00
Soporcel North America Inc. EUA - 100,00 100,00
About the Future - Empresa Produtora de Papel, SA Setúbal 0,01 99,99 100,00

Portucel Papel Setúbal, S.A. Setúbal - 100,00 100,00

Tecnipapel – Sociedade de Transformação e Distribuição de Papel, Lda Setúbal 56,00 44,00 100,00

PortucelSoporcel Sales & Marketing NV Bélgica 25,00 75,00 100,00
Soporcel España, SA Espanha - 100,00 100,00

Soporcel International, BV Holanda - 100,00 100,00

Soporcel France, EURL França - 100,00 100,00
Portucel Soporcel United Kingdom, Ltd Reino Unido - 100,00 100,00

Portucel Soporcel Italia, SRL Itália - 100,00 100,00

Soporcel 2000 - Serviços Comerciais de Papel, Soc. Unipessoal, Lda Figueira da Foz - 100,00 100,00

Soporcel Deutschland, GmbH Alemanha - 100,00 100,00
Soporcel Handels, GmbH Austria - 100,00 100,00

PortucelSoporcel Afrique du Nord * Marrocos - 100,00 100,00

PortucelSoporcel Energia, SGPS SA Setúbal 100,00 - 100,00
SPCG – Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, SA Setúbal - 100,00 100,00

Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, SA Setúbal - 100,00 100,00

PortucelSoporcel Cogeração de Energia, SA Setúbal - 100,00 100,00

PortucelSoporcel Participações, SGPS SA Setúbal 100,00 - 100,00
Arboser – Serviços Agro-Industriais, SA Setúbal - 100,00 100,00

Empremédia - Corretores de Seguros, Lda Lisboa - 100,00 100,00

Socortel - Sociedade de Corte de Papel, SA Figueira da Foz - 100,00 100,00
Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE Figueira da Foz - 50,00 50,00

Headbox - Operação e Contolo Industrial, SA Setúbal - 100,00 100,00

EMA21 - Engenharia e Manutenção Industrial Século XXI, SA Setúbal - 100,00 100,00

Ema Cacia - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE Cacia - 91,15 91,15
Ema Setúbal - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE Setúbal - 92,56 92,56

Ema Figueira da Foz- Engenharia e Manutenção Industrial, ACE Figueira da Foz - 91,47 91,47

ImpactValue - SGPS, SA  Setúbal 100,00 - 100,00
Portucel Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento Florestal e Industrial, Lda Moçambique 25,00 75,00 100,00

Portucel Florestal Brasil - Gestão de Participações, Ltda Brasil 25,00 75,00 100,00

Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel Eixo 43,00 51,00 94,00
PortucelSoporcel Papel - Sales e Marketing, ACE Figueira da Foz 50,00 50,00 100,00

PortucelSoporcel Logistica de Papel, ACE Figueira da Foz 33,33 66,67 100,00

* Constituidas em 2010

Percentagem directa e indirecta do 

capital detido por empresas do Grupo
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7.11.  OPERAÇÕES COM ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS 
 
 
No mapa seguinte apresentam-se as transacções ocorridas entre empresas do Grupo e associadas 
nos exercícios de 2007 a 2009 e, bem assim, os saldos observados com essas entidades em 31 de 
Dezembro de cada um desses exercícios. 
 
 

(valores em milhares de euros) 2007 2008 2009 30-Jun-10

Transacções com Partes Relacionadas
Vendas e prestações de serviços 0,0 43,0 50,8 37,0
Materiais e serviços consumidos 9.929,5 6.781,1 6.753,4 764,2

Saldos com Partes Relacionadas
Activos 322,7 322,7 855,6 0,0
Passivos 4.343,0 699,2 526,0 51,0

 
 
A Portucel Brasil não está incluída na consolidação por se tratar de uma empresa em liquidação. 
Também a Portucel International Trading Gmbh e a Tasc foram excluídas da consolidação por 
serem consideradas materialmente irrelevantes para a apresentação de uma imagem fiel e 
verdadeira da situação financeira e resultados das operações do Grupo.  
 
A informação relativa aos saldos e às transacções com partes relacionadas encontra-se disponível 
com maior detalhe na nota 32 dos Relatórios e Contas de 2007, 2008, 2009 e do Relatório do 1º 
Semestre de 2010. 
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7.12.  DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO EMITENTE 
 

 

Investimentos tangíveis: Entre 2007 e 2009, o Grupo Portucel concretizou projectos que se 
traduziram em dispêndios de capital fixo num montante global de aproximadamente 805 milhões 
de euros, dos quais cerca de 52,8 milhões de euros reportados ao exercício de 2007, 246,9 milhões 
de euros ao exercício de 2008 e 505,4 milhões ao exercício de 2009.  
 
 

A evolução do volume de dispêndio de capital fixo do Grupo no último triénio reflecte o ciclo de 
forte investimento que se iniciou em 2007, e no qual a construção da nova fábrica de papel em 
Setúbal assume um destaque preponderante. No ano de 2009, o investimento na nova fábrica de 
papel totalizou cerca de 377 milhões de euros, sendo que este investimento representou cerca de 
68% do total do valor de investimento realizado entre 2007 e 2009. 
 
Também a área da energia se destaca em termos do montante investido, totalizando cerca de 126 
milhões de euros, ou seja, 16% do montante investido no período em análise. Os grandes projectos 
desenvolvidos nesta área englobam a construção de uma central de cogeração a gás natural, de 
duas centrais de produção de energia através de biomassa e de uma turbina para cogeração a 
biomassa, tendo os dois primeiros sido concluídos ainda em 2009 e o último no 3º trimestre de 
2010. 
 
O investimento mais recente realizado pelo Grupo na área da energia foi o novo Turbo Gerador a 
Vapor, com turbina de Condensação / Extracção de 71,3 MW, e foi instalado na Central de 
Cogeração a Biomassa do Complexo Industrial da Figueira da Foz, tendo entrado em 
funcionamento durante o 3º trimestre de 2010. 
 
Para além de aumentar a capacidade de produção de energia eléctrica a partir de fonte renovável 
(biomassa), o novo equipamento permite melhorar a eficiência energética, através do pleno 
aproveitamento das características de projecto da caldeira de recuperação, recentemente instalada 
neste complexo industrial.  
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7.13.  IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS E RESPECTIVOS ENCARGOS 
 
Valor contabilístico das imobilizações corpóreas  
 
Estabelecimentos principais e património imobiliário: os principais patrimónios imobiliários do 
Grupo Portucel correspondem aos activos tangíveis integrados nas suas unidades fabris que, de 
seguida, se identificam:  
 
Complexo Industrial de Setúbal: o complexo industrial de Setúbal compreende uma fábrica de 
pasta e duas fábricas de papel. Localizado na Península da Mitrena, a cerca de 8 km da cidade de 
Setúbal, o complexo industrial está próximo do porto de Setúbal e dispõe de um ramal ferroviário 
próprio. 
 
As principais características da fábrica de pasta são as seguintes: 
 
Capacidade: Produção anual de 530 mil toneladas de BEKP. 
 
Terrenos:  Instalada num terreno com uma área total de 180 ha, a fábrica ocupa uma  
  área de cerca de 100 ha. 
 
Edifícios e 
instalações:  Linha de produção de pasta branqueada de eucalipto; 
  Recuperação e regeneração de lixívias; 
  Central geradora de vapor, energia eléctrica e ar comprimido; 
  Captação e abastecimento de água; 
  Manuseamento de madeira; 
  Tratamento primário e secundário de efluentes. 
 
Equipamento 
fabril:   Parque de Madeiras: o parque de madeiras foi projectado para uma  
  capacidade de 6.500 m3 de madeira sem casca/dia e funciona com base em três  
  linhas:  
 
  Linha 1 – composta por um destroçador Carthage, 3 crivos Loker e um   
  rechipper Black Clawson; 
 
  Linha 2 e 3 – compostas cada uma, por um pré-tratamento, um descascador, um  
  destroçador Konn-Hood, um crivo e um rechipper.. 
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Cozimento e Lavagem: tanto a área de cozimento como a área de lavagem 
possuem uma capacidade nominal de 1.600 tad/d e funcionam com base em dois 
digestores, ambos contínuos hidráulicos e dois lavadores M-57 Ahlstrom e duas 
prensas em série, uma sunds e outra GLV. 

 
Crivagem: este equipamento possui uma capacidade de 1.600 tad/d, onde 
funcionam 7 crivos, separador de nós, recuperador de fibra. 

 
Branqueamento: com uma capacidade de 1.560 tad/d, o processo de 
branqueamento decorre em 5 fases. 

 
Preparação de produtos químicos: armazenagem de produtos químicos para 
branqueamento e produção de Dióxido de Cloro pelo processo SVP-Lite, com 
capacidade de 40 ton/dia de CIO2. 
 
Tiragem e Depuração: composta por 2 linhas de depuração Celleco com uma 
capacidade nominal de 1.500 tad/d e 1 máquina de tiragem com Capacidade de 
1.100 tad/d. 
 
Tiragem III – máquina Ahlstrom/Valmet com mesa de formação plana  e 3 prensas 
de feltro duplo. Secção de secagem da folha Ahlstrom com secador e arrefecedor.  
 
Embalagem dos fardos: funciona com base em 2 linhas compostas por 
transportadores e prensas Ahlstrom, aplicadores de papel, máquinas de armar e 
unitizar Cranston. 
 
Lavagem de pasta para Fábrica de Papel: transferência e lavagem de pasta para a 
Fábrica de Papel, equipada com lavador M-57 e respectivos circuitos de 
bombagem.  
 
Recuperação de energia: opera com base nos seguintes equipamentos: 
 
Caldeira de Recuperação: possui uma capacidade de 2.100 tds/d de fabrico 
Ahlstrom 1988; 
 
Caldeira de Biomassa: com uma capacidade de produção de vapor de 110 t/hora; 
 
Caustificação: possui uma capacidade de 5.500 m3 (lixívia branca/dia) e é 
composta por  dois clarificadores lixívia verde, um apagador, três caustificadores 
e dois ecofiltros; 
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Fornos de cal: existem 2 fornos de cal com uma capacidade conjunta de cerca de 
370 t/d; 
 
Turbinas: existem duas turbinas, uma em stand by de 26 MW e uma em 
funcionamento, com uma potência de 55 MW. 
 
Abastecimento de água: o abastecimento de água às Fábricas de Pasta e  Papel é 
efectuado através de poços de grande profundidade. Existem actualmente vinte e 
três poços, sendo necessários dez para o normal abastecimento das duas unidades 
fabris (3 para a Fábrica de papel e 7 para a Fábrica de pasta). 
 
Tratamento de efluentes: Os efluentes líquidos provenientes da produção de pasta 
são tratados numa estação equipada com tratamento Primário e Secundário do tipo 
lamas activadas. O tratamento secundário iniciou a laboração em 1993, tendo em 
2000 sido reforçada a capacidade de arejamento.  
 

Para além da fábrica de pasta, o complexo industrial de Setúbal tem duas fábricas de papel, 
localizadas ao lado da  unidade de produção de pasta , e interligadas com esta. 
 
About The Future  
 
A Empresa About the Future ( ATF ) integra a nova fábrica de papel do complexo de Setúbal  que 
iniciou os seus testes de produção em 15 de Agosto de 2009 e cujas principais características são 
descritas de seguida: 
 
 Capacidade:  Produção Anual de 500 mil toneladas de papel branco não revestido para 
  Impressão e Escrita, (UWF - uncoated woodfree paper) 
 
Terrenos:  Está instalada num terreno com uma área de 23,8 ha. A fábrica tem uma área 
  coberta correspondente a 11,9 ha. 
 
Edifícios e instalações:  as instalações da fábrica de papel são as seguintes: 
 

• Ponte de tubos para ligação da fábrica de papel à fábrica de pasta para transporte de 
pasta liquida, vapor e água; 

• Instalações de captação de água subterrânea e respectivo tratamento e armazenamento 
e desintegração de fardos de pasta; 

• Preparação de pastas; 
• Preparação de aditivos químicos; 
• Máquina de Papel; 
• Bobinagem, Rebobinagem e Embalagem de Bobinas; 



 144/182 

• Armazém Automático de Bobinas; 
• Transformação de papel em folhas; 
• Embalagem  
• Armazém automático de produto acabado em paletes; 
• Armazém convencional de produto acabado; 
• Expedição de Papel; 
• Laboratório de controlo imediato da qualidade do papel, centro de impressão offset e 

centro de testes de papel de escritório. 
 
Equipamento Fabril: 
 
- A fábrica de papel recebe pasta de eucalipto em suspensão da fábrica de pasta através de 
tubagem com um comprimento de cerca de 650 m.  
 
- O vapor necessário ao processo de fabrico de papel é fornecido a partir de uma central de 
cogeração a gás natural, sendo transportado em tubagem adequada existente na ponte de tubos. 
 
- A água utilizada no processo de fabrico de papel é captada em poços incluídos no perímetro 
fabril. 
  
- Além da pasta de eucalipto também é utilizada, em percentagens reduzidas, pasta de fibra longa, 
que é aprovisionada em fardos.  
 
- A preparação de pastas consiste na sua refinação, mistura, limpeza e desarejamento. Compreende 
ainda o circuito de recuperação de quebras, o circuito de águas brancas do processo e o sistema de 
recuperação de fibras. 
 
- Existem dois circuitos de refinação: de fibra de eucalipto e de fibra longa. 
 
As pastas são misturadas e em seguida devidamente limpas numa instalação de depuração. 
Simultaneamente a pasta é desarejada, seguindo-se a sua crivagem antes da alimentação à 
Máquina de Papel.  
 
As quebras ou desperdícios são recuperados e armazenados em duas torres, respectivamente para 
desperdícios gerados na Máquina de Papel (desperdícios húmidos) e desperdícios gerados nas 
fases de bobinagem e transformação em folhas (desperdícios secos).  
 
Antes da mistura dos desperdícios com as restantes pastas estes são devidamente crivados numa 
instalação de crivagem. 
 



 145/182 

O circuito de águas brancas tem como função a recolha e armazenamento de águas do processo, 
para o que conta com diversos sistemas de bombagem e de armazenamento.  
 
As fibras ainda existentes nas águas do processo (águas brancas) são recuperadas num recuperador 
de discos filtrantes. As fibras recuperadas são depois misturadas com as restantes pastas. 
 
Às pastas refinadas e limpas são adicionados diferentes aditivos químicos os quais são 
devidamente armazenados e preparados. Destacam-se o Carbonato de Cálcio Precipitado (PCC) e 
os Amidos. O primeiro é produzido por um fornecedor especializado a partir de uma fábrica 
instalada no perímetro fabril, com uma capacidade para 170 000 t/ ano, usando no seu processo de 
fabrico o CO2 emitido nos fornos de cal e nas caldeiras de recuperação e biomassa.  
 
A Máquina de Papel , da Metso, tem as seguintes características: 
 
Comprimento total: 200 m 
Velocidade de projecto: 2000 m/min 
Velocidade de accionamento: 1800 m/min 
Velocidade de operação: 1620 m/min 
Largura útil da folha: 10,4 m 
Gramagens – 60 a 100 g/m2 
 

 
Composta pelas seguintes secções: 
 
• Caixa de chegada vertical 
• Secção de formação 
• Secção de prensas  
• Secção de secagem  
• Prensa para aplicação superficial de amido  
• Secção de pós Secagem  
• Duas calandras  
• Enrolador  
 
 
No seguimento da Máquina de Papel existem duas bobinadoras de dois rolos portadores.  
 
As bobinas são embaladas numa embaladora completamente automatizada, com uma capacidade 
máxima para 170 bobinas/hora. 
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As bobinas para posterior transformação em folhas e as bobinas produzidas directamente para 
cliente são armazenadas num armazém automático com capacidade para 6.000 bobinas, 
equivalente a aproximadamente 18.000 t. 
 
A Transformação de Papel compreende o conjunto de cortadoras de formatos folio para papel para 
impressão em offset e o conjunto das cortadoras de A4, A3 e formato americano para o papel de 
escritório.  
 
As paletes originárias das cortadoras folio ou Cut Size são embaladas em duas embaladoras de 
paletes com filme retráctil aplicado na forma de cortina.  
 
O transporte de bobinas para alimentação das cortadoras é assegurado por veículos robotizados 
(AGV’s) adequados ao transporte de bobinas. O transporte das paletes desde a saída das cortadoras 
até às embaladoras de paletes é feito através de veículos robotizados, preparados para o transporte 
de paletes. O sistema  de guiamento destes AGV’s recorre a tecnologia laser. 
 
O produto final, na forma de paletes é armazenado num armazém automático. Existe ainda um 
espaço convencional para armazenamento de produto final.  
 
A expedição poderá ser feita por via rodoviária e ferroviária. Para tal estão disponíveis 20 cais de 
carga. No exterior da zona coberta da fábrica estão contemplados dois parques para contentores: 
um parque de contentores vazio com capacidade para 678 contentores e um parque para 
contentores cheios com capacidade para 198 contentores. 
 
 
A outra fábrica de papel do complexo de Setúbal tem as seguintes características:  
 
Capacidade: Produção anual de 295 mil toneladas de papéis UWF. 
 
Terrenos:  A área de terreno da fábrica de papel é de cerca de 35,6 ha e integra  
  construções com uma área de 9,5 ha, da qual 7,9 ha são cobertos. 
 
Edifícios e 
Instalações:  Edifício fabril com laboratórios de controlo de qualidade e processo; 
  Desintegração e Preparação de Pasta; 
  Cozinhas de Amidos e Preparação de Aditivos; 
  Máquinas de Papel I, II e III; 
  Acabamento e Transformação; 
  Armazenagem de papel; 
  Central de vapor, energia e ar comprimido; 
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  Captação, abastecimento e tratamento de águas; 
  Tratamento primário e secundário de efluentes. 
 
Equipamento 
fabril:   Desintegração e preparação da pasta: a pasta de eucalipto é recebida da fábrica de 
  pasta sob a forma de solução aquosa através de pipeline. Em condições  
  particulares, a pasta é recebida sob a forma de fardos que são tratados em 2 
  desintegradores dedicados. A pasta de fibra longa é desintegrada num  
  desintegrador Gorostidi de 25 m3. A fábrica possui ainda mais 2 desintegradores 
  que têm por função desintegrar desperdícios internos de papel e servir de suporte  
  ou reserva aos 2 primeiros.  
 

Máquinas de papel: a fábrica integra 3 máquinas de papel: 
 
Máquina I: máquina Bruderhaus instalada de 1969, modernizada várias vezes ao 
longo dos anos, tem actualmente uma capacidade instalada de  90.000 t/ano de 
papel; 
 
Máquina II: adquirida em 2ª mão, com arranque em 1980, esta máquina Beloit, 
também modificada em várias fases desde aquela data, tem uma  capacidade 
instalada de 27.000 t/ano de papel; 
 
Máquina III: fornecida pela Valmet e instalada em 1990, foi sucessivamente 
modernizada e ampliada, apresentando uma capacidade  instalada de 193.000 
t/ano. 
 
As máquinas de papel integram, cada uma, a refinação e preparação de pasta  para 
as alimentar e as bobinadoras para o corte de carreteis em bobinas. 
 
Transformação: o papel produzido nas máquinas, que se destina a ser 
comercializado em formatos, é transformado nas duas áreas seguintes: 
 
Formatos gráficos que inclui 2 cortadoras Jagenberg e 1 Pasaban, 2 enresmadoras 
Wrapmatic e um forno de retractilização de plástico de embalagem, com uma 
capacidade total de produção de 85.000 t/ano;  
 
Formatos reduzidos que compreende 2 linhas Will Pemco de corte de formatos A3 
e A4, com capacidade de produção de 160.000 t/ano.  
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Armazenamento e expedição: o papel destinado a encomendas é armazenado em superfície com 
capacidade para 9.000 toneladas e num armazém robotizado, com capacidade de 9.000 toneladas 
de paletes de papel e possuindo 8 cais de expedição. 
 
Tratamento de efluentes: A Fábrica de Papel está equipada com um sistema de tratamento de 
efluentes líquidos, composta por um primário e um secundário do tipo lamas activadas, 
funcionando em sistema “Batch”. 

 
Central de produção de vapor e energia: esta central, pertencente à PSCE (Portucel Soporcel 
Cogeração e Energia, SA) inclui: 2 caldeiras principais (Equimetal, 1985 e SGM, 1990), que 
produzem 90 t/h de vapor de alta pressão e 1 caldeira de vapor de média pressão (B&W 
portuguesa, 1976) de 30 t/h.   

 
A fábrica de papel é ainda, em complemento, alimentada por vapor de alta pressão de processo ou 
proveniente da caldeira de biomassa, até 50 t/h, produzido na fábrica de pasta, compreendendo:  

 
• 2 Turbo geradores Siemens, de 5,7 Mwh (1988, reserva) e 11,6 Mwh (1999, em 

operação), todos de contra pressão com alternador, são alimentados pelo vapor de alta 
pressão, o qual, depois de extraído, é utilizado, principalmente, na secagem do papel 
das três máquinas;   

 
• 2 Grupos Geradores Diesel, Wartsila (5,8 Mwh, 1993) e Sulzer (8,4 Mwh, 1997) 

actualmente fora de serviço; 
 
• Subestação Siemens, instalada em 1989, com 2 transformadores de 15 Mwh cada um, 

que transformam energia do exterior de 60 KV para 6,3 KV. 
  
No perímetro industrial da fábrica, opera a instalação de um fornecedor especializado, que produz 
o PCC (carbonato de cálcio precipitado) adicionado ao papel, usando para a sua produção CO2 dos 
gases dos fornos de cal da fábrica de pasta.   
 
 
Central de co-geração a gás natural  
 
No ano de 2009, o complexo industrial de Setúbal passou também a integrar uma Central de 
Cogeração de Ciclo Combinado a Gás Natural, destinada à geração e fornecimento de vapor à 
Nova Máquina de Papel e à venda à rede eléctrica nacional da energia eléctrica líquida produzida. 
 
Esta central é constituída por duas turbinas de gás, de potência unitária de 32, 4 MWe cujos 
respectivos gases de combustão permitem gerar vapor em duas caldeiras recuperativas. Cada 
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conjunto tem capacidade para gerar vapor a uma pressão de 82,6 bar(a) e a uma pressão de 4,8 
bar(a).  
 
O sistema é ainda constituído por uma turbina de vapor que, ao gerar 1 energia eléctrica, expande 
o vapor de alta pressão, proveniente das caldeiras, para as pressões de distribuição 6,5 bar(a) e 4,8 
bar(a).  
 
Esta central comporta ainda um conjunto de subsistemas para o seu funcionamento próprio, 
nomeadamente produção de ar comprimido, sistema de água de arrefecimento e sistema de 
produção de água desmineralizada. 
 
A ligação eléctrica à rede é garantida por intermédio de dois transformadores de 60/15 kV, 
pertencentes a esta nova central, com potência unitária de 63 MVA. 
 
 
 
Fábrica de Cacia: as principais características desta unidade fabril são sintetizadas de seguida:  
 
Localização: Localizada nas vizinhanças da cidade de Aveiro (8 Kms), na vila de Cacia, a  
  fábrica ocupa um triângulo limitado pela via férrea Lisboa-Porto, pela estrada  
  nacional que liga Aveiro ao Porto e pelo rio Vouga, de onde é extraída a água para 
  o processo fabril. A fábrica situa -se a cerca de 12 Km do porto de Aveiro. 
 
Capacidade: Produção anual de 285 mil toneladas de BEKP. 
  
 
 
Terrenos: Instalada num terreno com uma área total de 88 ha, ocupando as instalações 
  fabris cerca de 47 ha. 
 
Edifícios e 
Instalações: Cozimento, lavagem e crivagem de eucalipto; 

Branqueamento em 4 fases sem cloro elementar; 
Secagem e acabamento de pasta branca; 
Recuperação e regeneração de lixívias; 
Central geradora de vapor, energia eléctrica e ar comprimido; 
Captação e abastecimento de água; 
Manuseamento de madeira; 
Tratamento de efluentes. 
 

Equipamento 
fabril:   Preparação da madeira, com uma: 

Linha de rolaria com casca, composta por uma mesa de descarga com ordenador 
de toros, um pré-tratamento da casca, um tambor de  descasque, uma estação de 
lavagem de toros descascados, um destroçador, um crivo vibratório de aparas, 
transportadores de casca e um desintegrador de casca; e 
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Linha de rolaria sem casca, composta por uma mesa de descarga com ordenador 
de toros, uma estação de lavagem de toros descascados, um destroçador, um crivo 
vibratório de aparas, transportadores de casca e um desintegrador de casca. 
 
Em ambos os casos o transporte das aparas para as pilhas, com capacidade 
para 50.000 m3s, é feito por sopragem. 

 
A movimentação das aparas para os captadores é feita por meios mecânicos, 
e o seu transporte para o cozimento por telas transportadoras. 
 
As aparas produzidas são transportadas por transportadores de tapete para as 
linhas de cozimento, ou alternativamente, por sistemas pneumáticos para as pilhas 
de aparas ao ar livre. 
 
Produção de Pasta Crua: na fábrica de Cacia existem 2 linhas de produção de 
pasta crua de eucalipto 
 
Na linha 1, com capacidade para 250 tad/dia, o cozimento é feito em 4 digestores 
descontínuos, cada um com uma capacidade de 85 m3; 
 
Na linha 2, com capacidade para 850 tad/dia, o cozimento das aparas é realizado 
num digestor contínuo, Kamyr, de 450 m3, com pré- impregnador seguido de uma 
primeira fase de lavagem num difusor atmosférico, Kamyr. 
 
A pasta crua produzida em ambas as linhas é misturada numa torre, seguindo para 
um crivo separador de nós e incozidos. A pasta aceite é alimentada directamente à 
lavagem, cujo processo se desenrola em três prensas de rolos colocadas em série, 
a segunda alimentando as torres de  armazenamento de pasta crua e a terceira 
alimentando directamente o primeiro estágio de branqueamento. 

 
O rejeito do crivo primário é tratado, para recuperação de fibra, em crivos  
secundários e terciários, Alstrom.  
 
Branqueamento: o branqueamento faz-se em 4 fases, numa sequência  
D0EopD1D2, em que as duas primeiras fases são conjuntas e as duas últimas são 
separadas em duas linhas diferentes. 
 
Preparação de químicos: o dióxido de cloro é produzido no local pelo processo 
SVP, com capacidade para 22 t/dia. 
 
Tiragem da pasta: a preparação da pasta para as máquinas de secagem, utiliza uma 
única linha de crivagem com crivos centrífugos, Andritz e Voith e depuradores 
centrífugos Noss., e 2 máquinas de tiragem com capacidades de 270 e 560 tad/dia. 
 
A embalagem dos fardos funciona com base em 2 linhas compostas por 
transportadores e prensas Ahlstrom, aplicadores de papel, máquinas de aramar e 
unitizar Cranston. 
 
Recuperação e energia: nesta área existem os seguintes equipamentos:  
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- Caldeira de recuperação, Andritz, com capacidade para 1300 tds/d, que  
entrou em funcionamento em 2006; 

 
- Caldeira de Biomassa: com uma capacidade de produção de vapor de 110 

t/hora a fuel e 80 t/hora, com queima mista de biomassa e fuel/Gás 
Natural de suporte, do fabricante Babcook. A caldeira sofreu uma 
remodelação em 2009 para transformação do sistema de queima para leito 
fluidizado e actualização de todo o sistema de automação e controlo; 

 
- Caustificação: possui uma capacidade de 3.000 m3 (lixívia branca/dia) e é 

composta por um clarificador de lixívia verde Dorr-Oliver, um apagador 
Dorr Oliver, três caustificadores Kvarner e um filtro de discos  para lixívia 
branca Dorr-Oliver; 

 
- Fornos de cal: existem 1 forno de cal com uma capacidade de cerca de 

170 t/d; 
 

- Turbinas: existem três turbinas, uma de reserva, de extracção e 
condensação de 23 MW, duas em funcionamento, uma de contra-pressão 
com capacidade de 27 MW e uma de 6 MW de condensação. 

 
Captação e tratamento de água: a água para o processo é captada no Rio Vouga 
em barcaça flutuante. O tratamento inclui filtragem de grossos, clarifloculação 
com sulfato de alumínio e filtragem fina em leito de areia.  
 
Tratamento de efluentes: o sistema compreende um sedimentador primário  
rectangular, donde o efluente é conduzido a uma bacia de equalização com 
arejadores superficiais, ou em caso de necessidade à bacia de emergência.  
 
O tratamento biológico faz-se em bacias de grande profundidade, duas em 
paralelo, com lamas activadas por arejadores de fundo OKI. 
 
A separação das lamas é feita em dois clarificadores em paralelo.  
 
O efluente tratado é entregue à SIMRIA que o conduz até um exutor submarino, 
no mar, na zona de S. Jacinto. 

  
 
Complexo Industrial da Figueira da Foz: as principais características deste complexo industrial 
detalham-se de seguida:  
 
Localização: Freguesia de Lavos, concelho da Figueira da Foz, a cerca de 16 km desta  
  cidade e do respectivo porto. 
 
Capacidade: Produção anual de 560 mil toneladas de BEKP e de 790 mil toneladas de papéis 
  UWF. 
 
Terrenos:  O complexo fabril está instalado num terreno com uma área total de 200 ha, 
  ocupando os equipamentos, edifícios e parques de armazenagem de madeira 
  e materiais cerca de 120 ha. 
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Edifícios e 
Instalações:  As unidades de produção de pasta e papel, encontram-se totalmente integradas 
  bem como os respectivos processos produtivos. 
 
  As instalações de produção de pasta incluem as unidades seguintes: 
 

- Preparação de madeiras; 
- Produção de pasta crua; 
- Produção de pasta branca; 
- Preparação de produtos químicos; 
- Recuperação de químicos e energia; 
- Produção de energia eléctrica; 
- Captação e tratamento de água; 
- Tratamento de efluentes; 
 
As instalações de produção de papéis são compostas pelas unidades seguintes: 
 
- Preparação de pasta; 
- Preparação e doseamento de aditivos; 
- Circuito de aproximação de pasta; 
- Máquinas de papel – MP1 e MP2; 
- Bobinagem e embalagem de bobines; 
- Armazenagem de bobinas para o processo; 
- Transformação (linhas de formatos gráficos e linhas de formatos cut-size 

formatos reduzidos de papel de escritório); 
- Armazém FINAL; 
- Laboratório de análise papel, centro de impressão offset e centro de testes de 

papel de escritório. 
 

 
Equipamento 
fabril – pasta:  Preparação de madeiras: duas linhas de processamento de madeira, estando uma  
  delas equipada com pré-descasque. Possui igualmente equipamento de transporte, 
  armazenagem e crivagem de aparas bem como duas linhas de destroçamento e  
  armazenagem de biomassa. 
  
  Os principais equipamentos afectos a esta etapa do processo são: 
 
  Linha 1 - Mesa de alimentação - Kone KMW 

- Descascador – Rotabarker-Andritz 
- Destroçador – Black Clawson 

 
 Linha 2 - Mesa de alimentação, pré-descasque, descascador - Kone- 
 KMW e Andritz-Kone Wood, respectivamente. 
 

- Destroçador – Black Clawson 
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- Destroçadores de casca – 2 Demuth 
- Transporte pneumático de aparas – Rader 
- Crivagem de Aparas – 2 crivos Andritz 
- 1 crivo – Kone Wood 

 
 

Produção de pasta crua: cozimento de aparas por impregnador e digestor Kamyr, 
lavagem de pasta crua em dois difusores atmosféricos Kamyr e uma  prensa, em 
série, Kvaerner, crivagem de pasta, recuperação de fibra e depuração, Ahlstrom e 
Celleco, pré-evaporação de licor negro em 4 efeitos “falling film” Rosenblad. 
 
 
Produção de pasta branca: branqueamento de pasta em cinco estágios por adição 
sucessiva de produtos químicos em torres de reacção com uma  prensa e quatro 
lavadores difusores. Sequência D/Eop/D/E/D. Depuração de pasta branca por 3 
crivos e 4 estágios de depuradores Ahlstrom/Celleco. 
 
Transferência para as máquinas de papel e secagem de pasta em uma  máquina de 
secagem Neyrpic, com mesa de formação, 3 prensas Neyrpic/Ahlstrom e cilindros 
secadores e arrefecedores Black Clawson.  
 
Acabamento e embalagem de pasta por cortadora Ahlstrom, 2 linhas de  
embalagem Ahlstrom/Cranston e uma unitizadora Ahlstrom/Cranston.   
 

Preparação de produtos químicos : armazenagem de produtos químicos para o 
branqueamento e produção de dióxido de cloro, pelo processo Mathieson em 3 
reactores. 
 
Recuperação de químicos e energia: para recuperação de licores e produção de 
energia estão instalados:  
 
- Caldeira de recuperação, com capacidade para 2.400 tds/d fornecida pela  

Andritz em 2004; 
 

- Caldeira auxiliar, fornecida pela FCB, para queima de casca, resíduos de  
madeira e fuel e produção de 100h de vapor e alterada para leito fluidizado 
pela Kvaerner em 2004; 

 
- Caldeira a óleo, instalada em 1991, para queima de fuel e produção de 108h 

de vapor; 
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- Evaporação, com capacidade para 320h de água evaporada fornecimento 
original Wellman e modificada em 1988 pela  HPD e em 1991 e 1998 pela 
Ahlstrom. A instalação é constituída por 6 efeitos e 9 corpos, sendo 4 efeitos 
“falling film” e dois originais “rising film”;  

 
- Caustificação, com capacidade de 4.500m3/dia de licor branco, composta por 

um clarificador de licor verde, 4 caustificadores e 2 clarificadores de licor 
branco, Dorr-Oliver, um novo apagador Kaverner Pulping, instalado em 1998; 

 
- Forno da cal, com capacidade de 420 t/dia de cal, fornecido pela Allis- 

Chalmers e alterado pela FFE Minerals em 2003. 
 

 
Produção de energia eléctrica: produção de energia eléctrica ocorre em três 
turbogeradores. Dois de 16 MW cada e o terceiro, instalado em 1991, de 24MW. 
Os primeiros são fornecimento Creusot-Loire / Jeumont Schneider, têm turbinas 
de contrapressão e condensação e o terceiro de contrapressão da ABB/AEG.  

 
  Captação e tratamento de águas: o abastecimento é realizado por canal aberto e 
  por conduta enterrada a partir do Rio Mondego em Coimbra. O canal aberto tem 
  cerca de 40 km e a conduta enterrada cerca de 7 km. A água de alimentação à 
  fábrica de pasta e máquinas de papel é tratada no complexo fabril por dois  
  clarificadores, uma bateria de 5 filtros de areia e instalação de doseamento de 
  químicos. Segue-se um reservatório de armazenagem e respectiva bombagem para
  as fábricas. 
 

 Tratamento de efluentes: os efluentes líquidos vindos da produção de pasta e 
papel são tratados em estação com tratamento primário e secundário do tipo lamas 
activadas. Esta estação sofreu vários aumentos e melhorias, nomeadamente em 
1990, com melhoria do tratamento secundário e espessamento de lamas e, em 
1998, com aumento e reforços do tratamento secundário bem como do 
espessamento de lamas. Em 1995, foi instalada, em parceria, com uma Fábrica 
instalada próximo, um emissário submarin o para lançamento do efluente tratado 
no mar, a 1.500 m da costa. Em 2008 entrou em funcionamento um terceiro 
clarificador secundário de forma a tratar o efluente líquido.  

 
 
Equipamento 
fabril – papel : Preparação de pasta: a pasta é bombada das instalações da fábrica de pasta,  
  espessada e armazenada a 12% de consistência em torres de armazenagem das  
  máquinas de papel 1 e 2 (MP1 e MP2). 
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Desintegração de fardos: em operação normal apenas são desintegrados fardos de 
pasta de fibra longa, sendo, no entanto, possível a desintegração de fardos de pasta 
de eucalipto para as máquinas 1 e 2 se necessário. 
 
Refinação de pasta: a instalação de refinação de pasta é constituída, quer na  
máquina 1, quer na máquina 2, por dois circuitos: (i) refinação de pasta de 
eucalipto; e (ii) refinação de pasta de fibra longa. A pasta de eucalipto, fibra longa 
e as quebras (perdas de transformação) são em seguida misturadas nos tinões de 
mistura sendo transferidas para os respectivos tinões das máquinas. 
 
Circuito de aproximação de pasta e aditivos: no circuito de aproximação, tanto à 
MP1 como à MP2, a pasta é depurada, desarejada e crivada nos respectivos crivos 
de cabeça das máquinas. Neste circuito de aproximação de pasta são adicionados, 
em vários pontos, diferentes produtos químicos  entre os quais de salientam: o 
carbonato de cálcio precipitado; agentes de colagem; amido; agente de retenção; 
branqueador óptico e corantes. 
 
Sistema de recuperação de quebras: as quebras provenientes dos diversos 
desfibradores das máquinas de papel 1 e 2 e da transformação são transferidas 
para as respectivas torres de quebras. Depois de espessadas passam por crivos e 
pelo despastilhador, após o que são alimentadas aos tinões de mistura.  
  
Máquina de papel 1 (MP 1): apresenta as seguintes características principais: 
 

- Tipo de papel – impressão e escrita (UWF); 
- Velocidade de projecto – 1.500m/min; 
- Velocidade de accionamento – 1.250m/min; 
- Largura da teia – 9,4 m;  
- Largura do papel no enrolador – 8,6 m;  
- Caixa de chegada – Sym-Flow; 
- Formador híbrido – Sym-Former; 
- Prensas – Tipo Sym-Press II com 4ª prensa separada; 
- Secaria; 
- Prensa de colagem – Sym-Sizer; 
- Pós-secaria; e 
- Calandra. 

 
A máquina foi optimizada, em 1995 e 1998, permitindo o aumento da sua 
capacidade para o nível actual. 
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Máquina de papel 2 (MP 2): tem as seguintes características principais:  
 

- Fornecedor – Voith Paper; 
- Tipo de papel – impressão e escrita (UWF); 
- Largura da teia – 9,35 m;  
- Largura do papel no enrolador – 8,65 m;  
- Velocidade de projecto – 1.700m/min; 
- Velocidade de produção – 1.500 m/min; 
- Caixa de chegada – Module jet (dilution technology) ; 
- Secção de formação – Duoformer TQ; 
- Secção de prensas - Tandem Nipcoflex; 
- Secção de secaria – Top Duorun; 
- Prensa de colagem – Speedsizer; 
- Secção pós-secaria – Combi Duorun; 
- Duas calandras – Soft Nip; e 
- Enrolador – Sirius. 

 
Após cada máquina há uma bobinadora e ainda uma terceira que tanto pode  servir 
a MP1 como a MP2. Para além das três bobinadoras, a área de produção de papel 
dispõe ainda de quatro rebobinadoras, bem como duas máquinas de embalagem de 
bobinas.  
  

 Armazenagem de bobinas: existem dois armazéns automáticos de bobinas em 
 processo para armazenagem intermédia entre as máquinas de papel e a 
 transformação.  O primeiro foi instalado com a MP1 e fornecido pela Demag, com 
 capacidade para 2.015 bobinas. O segundo, instalado com a MP2 e fornecido pela 
 Efacec, possui uma capacidade para 3.420 bobinas. 

 
Transformação e armazém final: o papel produzido nas máquinas é cortado e 
embalado na transformação. 
 
Formatos gráficos: são cortados em 4 cortadoras Bielomatik e embalados em 
resmas em 4 embaladoras, uma Wrapmatic e três Bielomatik. As paletes 
provenientes das linhas de formatos gráficos são embaladas em linhas automáticas 
com plástico retráctil. 
 
Formatos reduzidos: cortados em 6 cortadoras de formatos A3/A4 
E.C.H.Will/Pemco. As paletes provenientes das linhas de formatos reduzidos são 
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embaladas em linhas automáticas com plástico estirável. A alimentação de 
bobinas às máquinas, bem como a movimentação de paletes saídas das diversas 
linhas são transportadas por um sistema de veículos robotizados “AGV’S” 
(veículos guiados automaticamente). O papel destinado a encomendas em bobinas 
e formatos é armazenado em superfície  no armazém final de cerca de 30.000 m2 e 
a expedição é feita em 19 cais de carga. Existe ainda um armazém robotizado, 
fornecido pela Demag em 1991, e destinado a produto final em paletes. 
 
 

Outras 
instalações:  Central de cogeração a gás natural: com a instalação da segunda máquina de  papel
  (MP2), a Soporcel decidiu instalar, em parceria com outras entidades, uma central
  de cogeração a gás natural constituída por dois turbo geradores a gás ABB STAL,
  uma turbina a vapor e duas caldeiras de recuperação ABB STAL, fornecendo esta 
  instalação o complemento de energia eléctrica e de vapor para todo o complexo  
  fabril e permitindo ainda a exportação de energia eléctrica para a rede nacional. 

 
Fábrica de carbonato de cálcio precipitado: na área do complexo fabril, existe uma 
fábrica de produção de carbonato de cálcio precipitado, para alimentação e 
fornecimento deste produto às máquinas de papel. Esta unidade de um fornecedor 
especializado usa CO2 das caldeiras de recuperação e auxiliar, tendo iniciado a 
laboração em 1995 e ampliada no ano 2000. 
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Centrais  termoeléctricas de produção de energia eléctrica através de biomassa nas fábricas 
de Cacia e de Setúbal:  
 

As centrais termoeléctricas a biomassa, destinam-se à valorização de resíduos florestais, 
produzindo energia eléctrica, vendida à rede eléctrica nacional, através de um ponto de 
interligação dedicado. 
 
Cada central terá uma potência instalada de 12,5 MWe, comportando essencialmente duas áreas de 
equipamentos - uma dedicada à biomassa e outra à geração de energia. A primeira é constituída 
por um sistema que permite a recepção da biomassa, o seu tratamento por crivagem e o seu 
armazenagem. A segunda é essencialmente constituída por um gerador de vapor de alta pressão 
(Caldeira), uma turbina de condensação e equipamentos auxiliares necessários para o 
funcionamento da Central Termoeléctrica. O transporte da biomassa é possibilitado através de um 
sistema de transportadores de tela. 
 
Como outros aspectos tecnológicos relevantes, poder-se-á referir a existência de um electrofiltro 
após a caldeira para captação de partículas dos gases de combustão, e a possibilidade de utilização 
de gás natural como combustível auxiliar. 
 
Cada central está ainda equipada com uma torre de refrigeração dedicada, bem como com uma 
Subestação para ligação à rede nacional. 
 
As centrais são dotadas de sistemas de controlo distribuído (DCS) capazes para efectuar o controlo 
automático à distância de todos os equipamentos. 
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8. EXPLORAÇÃO E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMITENTE 
  

8.1. DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS 
 

Os presentes dados financeiros seleccionados foram preparados a partir das demonstrações 
financeiras consolidadas do Emitente relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de  2007, 
2008, 2009, 30 de Junho de 2010 e 30 de Setembro de 2010. 
 
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. 
  
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, e 
tomando por base o custo histórico, excepto para os instrumentos financeiros derivados e activos 
biológicos que se encontram registados ao justo valor. 
 
No quadro seguinte apresenta-se um resumo dos principais indicadores económico-financeiros  
consolidados históricos da Portucel, relativamente aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 
2007, 2008, 2009 e 30 de Setembro de 2010, os quais respeitam as demonstrações financeiras 
consolidadas da  Empresa, para as quais se remete a respectiva consulta no Capítulo 12 do presente 
Prospecto, não devendo delas ser dissociados. 
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Dados financeiros (Valores em milhões de euros) 

9 Meses   
30-09-
2010

9 Meses   
30-09-
2009

6 meses
 30-06-
2010

6 meses
 30-06-
2009 2009 2008 2007

Demonstração de Resultados
Vendas e prestações de serviços 1.003,7 806,1 657,1 537,5 1.095,3 1.131,9 1.147,4
Cash flow operacional (EBITDA) a

288,7 154,1 178,2 99,1 222,2 271,7 340,7
Resultados operacionais (EBIT) 212,3 94,5 125,8 64,0 132,1 181,1 260,3
Resultados financeiros (17,1) (9,3) (12,1) (8,2) (7,5) (19,6) (27,5)
Resultados antes de impostos 195,2 85,2 113,7 55,8 124,5 161,5 232,8
Resultado líquido 154,3 72,5 90,4 47,1 105,1 131,1 154,0
Cash flow b 230,7 132,1 142,8 82,2 195,2 221,7 234,4

Balanço
Activos não correntes 2.126,9 2.022,0 2.140,7 1.955,1 2.137,3 1.741,8 1.578,0
Activos correntes 528,7 436,1 454,8 537,2 423,9 709,5 880,7
Activo líquido total 2.655,5 2.458,0 2.595,5 2.492,3 2.561,2 2.451,3 2.458,7
Capital próprio 1.364,7 1.237,9 1.300,1 1.208,4 1.270,6 1.246,3 1.176,2
Passivos não correntes 925,8 644,4 931,2 651,6 636,3 901,4 880,1
Passivos correntes 365,1 575,7 364,2 632,3 654,3 303,7 402,3
Passivos remunerados 765,9 752,7 765,4 755,6 752,3 703,0 752,9
Endividamento líquido c 603,9 630,8 679,5 617,7 670,0 459,7 367,7

Indicadores Económico-Financeiros
EBITDA / Vendas e prestações de serviços 28,8% 19,1% 27,1% 18,4% 20,3% 24,0% 29,7%
EBIT / Vendas e prestações de serviços 21,2% 11,7% 19,1% 11,9% 12,1% 16,0% 22,7%
Leverage financeiro d 30,7% 33,8% 34,3% 33,8% 34,5% 26,9% 23,8%
Endividamento líquido / EBITDA e 1,7 3,0 2,30 2,80 3,0 1,7 1,1
EBITDA / Resultados financeiros 16,9 16,6 14,8 12,1 29,4 13,8 12,4
Dispêndio de capital fixo 66,7 352,2 51,5 248,4 505,4 246,9 52,8
Rentabilidade dos capitais empregues f 14,5% 7,0% 12,8% 7,3% 7,2% 11,1% 16,5%
Rentabilidade dos capitais próprios g 15,6% 7,8% 14,1% 7,7% 8,4% 10,8% 13,4%

 
 

a. EBIT + Depreciações, amortizações e perdas por imparidades + Provisões 
b. Resultados após impostos + Depreciações, amortizações e perdas por imparidades + Provis ões 
c. Passivos remunerados – Caixa e seus equivalentes (em 2008 inclui acções próprias ao valor de mercado) 
d. Endividamento líquido / (Endividamento l íquido + Capital próprio) 
e. EBITDA dos últimos 12 meses 
f.  EBIT / (Endividamento líquido médio + Capital próprio  médio) 
g. Resultado líquido / Capital próprio médio  
 

 

8.2. EXPLORAÇÃO 
 
Exploração relativa ao exercício de 2007: Em 2007 o volume de negócios consolidado do Grupo 
atingiu € 1.147,4 milhões, mais € 66,7 milh ões que em 2006, tendo cerca de 71% desse volume de 
negócios sido gerado pelas vendas de papel, 21% pelas vendas de pasta e os restantes 8% 
essencialmente pelas vendas de energia e outros serviços.  
 
A produção de papel ascendeu a 1.029 mil toneladas, um aumento de 0,5% face a 2006, tendo as 
vendas totalizado 1.031 mil toneladas, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. Este 



 161/182 

crescimento deu-se principalmente nos países europeus, onde as vendas do Grupo cresceram 6%, o 
que se traduziu em mais um reforço da quota detida nestes mercados, nos quais a procura total 
cresceu pouco mais de 1%, e a dos produtos transformados em folhas cresceu cerca de 2%. 
 
Os preços de referência de venda de papel UWF na Europa mantiveram a sua tendência de 
crescimento, reflectida num aumento de cerca de 4,7% no PIX (Copy B), tendo o preço médio de 
venda de papel do Grupo subido 5,4% em 2007.  
 
Como resultado desta evolução positiva, tanto no volume como no preço médio, o valor das 
vendas de papel registou no ano um crescimento de 8,3%. 
  
Por seu lado, a produção de pasta branca de eucalipto ascendeu a 1.321 mil toneladas em 2007, um 
aumento de 0,6%, mantendo o Grupo a sua posição de maior produtor europeu neste tipo de pasta. 
 
O Grupo colocou no mercado 544 mil toneladas de pasta, quantidade ligeiramente inferior ao 
volume vendido em 2006, facto explicado por se ter verificado uma maior integração em papel, 
com a consequente redução da produção disponível para venda no mercado.  
 
Também os preços de referência da pasta de eucalipto, em dólares, mantiveram a sua tendência de 
crescimento em 2007, tendo o preço de lista aumentado 100 USD entre Janeiro e Dezembro. No 
entanto, a forte desvalorização do dólar face ao euro que se verificou no ano resultou numa 
estabilização do preço médio líquido das vendas do Grupo em euros, face a 2006, em linha com a 
evolução dos preços de referência do mercado nesta moeda. 
 
A ligeira redução em volume anteriormente referida, associada à manutenção dos preços em euros, 
teve como resultado um decréscimo de 2,7% nas vendas de pasta. 
 
Embora se tenha prosseguido num continuado esforço de melhoria de eficiência e de aumento de 
produtividade na actividade do Grupo, o qual se traduziu principalmente numa maior eficiência 
energética e numa diminuição de alguns consumos específicos, os resultados foram negativamente 
afectados pelo aumento significativo dos preços e consequentes custos de alguns factores de 
produção, nomeadamente da madeira de eucalipto, dos produtos químicos e dos transportes.  
 
Neste contexto, o Grupo gerou um EBITDA consolidado de € 340,7 milh ões, o que representou 
um crescimento de 9,0% comparativamente a 2006. Apesar dos agravamentos de custos acima 
mencionados, o bom desempenho das vendas permitiu que a margem EBITDA / Vendas atingisse 
o valor de 29,7%, um aumento de 0,8 pontos percentuais face a 2006. 
 
Os resultados operacionais atingiram um valor de € 260,3 milh ões, situando-se 24,4% acima do 
valor registado em 2006. Esta evolução nos resultados operacionais foi positivamente influenciada 
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pela redução do montante de provisões comparativamente a 2006. 
 
Os resultados financeiros foram negativos em € 27,5 milhões, o que representou um agravamento 
de 3,8% face ao ano anterior. Os custos financeiros neste período foram negativamente afectados 
pelo registo de juros no montante de € 10,4 milhões, fundamentalmente associados a contingências 
fiscais por factos ocorridos anteriormente a 2004. 
 
Sem este efeito extraordinário, os resultados financeiros teriam evoluído muito favoravelmente, 
fruto de uma forte redução do endividamento líquido e do resultado positivo de um conjunto de 
operações de cobertura, cambial e de taxas de juro, oportunamente contratadas. 
 
Deste modo, os resultados líquidos consolidados do exercício ascenderam a € 154,0 milhões, um 
aumento de 23,5% relativamente ao ano anterior. 
 
Exploração relativa ao exercício de 2008: O desempenho do Grupo em 2008 foi penalizado pelo 
arrefecimento da procura mundial nos mercados de pasta e de papel e pela persistência, durante 
quase todo o ano, de custos excessivamente elevados nas matérias-primas e outros consumíveis e 
nas operações logísticas. 
 
Assim, foi interrompida a sucessão de exercícios caracterizada pela melhoria contínua dos 
resultados e do conjunto de indicadores de actividade, que desde 2004 vinha sendo alcançada. 
 
Em 2008 o volume de negócios consolidado do Grupo atingiu € 1 131,9 milhões, registando uma 
diminuição de 1,3% face a 2007, mantendo uma distribuição por segmentos de negócio 
semelhante à do ano anterior: as vendas de papel representaram 71%, as vendas de pasta 21%, 
sendo as vendas de energia, produtos florestais e outros serviços responsáveis pelos restantes 8% 
do volume de negócios.  
 
O Grupo gerou um EBITDA consolidado de € 271,7 milhões, o que representou, em relação a 
2007, uma redução de 20,3%. Não obstante, foi possível realizar uma margem EBITDA / Vendas 
de 24%, uma das mais elevadas no conjunto das empresas do sector de pasta e papel. 
 
As vendas de papel registaram um valor sensivelmente idêntico ao de 2007, uma vez que a 
redução de 1,3% no volume foi praticamente compensada por um aumento do preço médio de 
venda (+1,2%). 
  
No negócio da pasta, o valor das vendas decresceu 5,5%, como resultado do efeito combinado de 
uma redução de 6,6% das quantidades vendidas e de um aumento de 1,2% do preço médio. 
 
O desempenho registado em 2008 foi afectado negativamente pelo aumento muito significativo do 
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custo de algumas matérias-primas, o qual, no que se refere à madeira de eucalipto, foi superior a 
30% no mercado nacional, o que prejudicou fortemente os resultados do exercício. 
 
Com o objectivo de contribuir de forma responsável para a sustentabilidade em Portugal do 
recurso florestal eucalipto, em função das conclusões retiradas do IFN 2005 (Inventário Florestal 
Nacional), que reflectem uma distribuição etária anormal das existências, em grande parte 
consequência dos incêndios florestais de 2003 e 2005, foi necessário complementar o 
abastecimento com o recurso a madeira importada, que, devido aos custos de logística envolvidos, 
resulta mais onerosa.  
 
Outros factores de produção relevantes, como os produtos químicos, tiveram também 
agravamentos de custo significativos, cerca de 14%. De igual forma, os custos de logística 
reflectiram a grande volatilidade vivida em termos do preço dos combustíveis e da pressão que se 
verificou sobre os meios de transporte disponíveis. 
 
Fruto do plano de desenvolvimento oportunamente encetado, as depreciações e amortizações 
tiveram no exercício um agravamento de cerca de 10%. Neste contexto, os resultados operacionais 
atingiram um valor de € 181,1 milhões, situando-se 30,4% aquém do valor registado em 2007. 
  
Os resultados financeiros tiveram uma evolução favorável face ao ano anterior, situando-se em € 
19,6 milhões negativos versus € 27,5 milhões em 2007. Os resultados financeiros benefic iaram 
com as operações de cobertura cambial e de taxa de juro oportunamente contratadas. Importa 
referir que o resultado de 2007 foi prejudicado pelo registo de juros associados a contingências 
fiscais no montante de € 10,4 milhões, relativas ao período que decorreu de 1998 a 2003. 
 
Assim, o resultado líquido consolidado do exercício ascendeu a € 131,1 milhões (menos 14,9% 
que em 2007), tendo o retorno sobre as vendas – ROS – sido de 11,6%, porventura o valor mais 
elevado de toda a indústria europeia e norte-americana de pasta e papel. 
 
Exploração relativa ao exercício de 2009: Num ano caracterizado pela continuação de uma das 
mais profundas crises económicas internacionais das últimas décadas, o desempenho do Grupo 
Portucel foi globalmente muito positivo.  
 
O volume de negócios do Grupo atingiu um valor de 1 095,3 milhões de euros, o que representa 
um decréscimo de apenas 3,2% em relação a 2008, apesar do contexto de mercado negativo que 
caracterizou o ano de 2009, com os preços médios de venda dos seus produtos a registar descidas 
relevantes. Este bom desempenho foi apoiado pelo aumento do volume de vendas de papel, 
possibilitado pelo arranque da nova fábrica do Grupo em Setúbal, que iniciou os primeiros testes 
de produção em Agosto e foi inaugurada no 4º trimestre pelo Presidente da República, Prof. Dr. 
Aníbal Cavaco Silva. 
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Com a nova fábrica de papel, cuja capacidade instalada permite um incremento da capacidade de 
produção de papel em 48%, conseguiu-se dar um passo determinante na consolidação do negócio 
do papel, que se assume cada vez mais como o principal segmento de actividade do Grupo.  
 
O aumento do volume de vendas de papel deve-se ao esforço bem sucedido de colocação de papel 
em novos mercados que ocorreu ao longo do ano, apoiado na nova capacidade  de produção do 
Grupo. 
 
Com efeito, as vendas de papel numa base comparável (isto é, não incluindo a nova fábrica) 
registaram um aumento de 5,9% relativamente a 2008; quando considerada a nova capacidade de 
produção, esse aumento passa a representar 11,1%, o que, num contexto de forte retracção de 
procura como foi o caso em 2009 (cerca de 13% na Europa e nos EUA), constitui um factor 
merecedor de destaque.  
 
O comportamento negativo do mercado reflectiu-se na evolução desfavorável do preço ao longo 
do ano, com o índice de referência do sector para a Europa a perder 5,6% em termos médios face 
ao valor de 2008. O preço médio do papel vendido pelo Grupo na Europa teve uma evolução mais 
favorável do que o índice.  
 
O grande incremento no volume de papel vendido permitiu compensar o efeito da queda dos 
preços, pelo que o valor das vendas no ano registou um crescimento de 2,7% em relação a 2008. 
 
No negócio da pasta, após um fraco desempenho no 1º trimestre, explicado por condições de 
mercado extremamente deprimidas, o Grupo registou no 2º e no 3º trimestres um volume de 
vendas muito elevado, que se deveu essencialmente ao forte aumento de consumo de pasta nos 
mercados fora da Europa.  
 
A partir do 3º trimestre, de acordo com o programado, verificou-se uma redução no volume de 
vendas para mercado, uma vez que uma parte da produção de pasta da fábrica de Setúbal, até aí 
disponível para venda, passou a ser consumida na nova fábrica de papel. Essa redução teve 
naturalmente uma maior incidência no último trimestre do ano. 
 
Em termos de preços, o mercado da pasta sofreu uma queda acentuada na primeira metade do ano, 
descendo para perto dos níveis mínimos históricos, tendo essa tendência de queda começado a 
inverter-se a partir do final do 2º trimestre, iniciando um movimento de forte recuperação do 
preço, sustentado pelo aumento da procura. Apesar desta recuperação, o preço médio do índice do 
sector da pasta hardwood (em euros) registou em 2009 uma queda de cerca de 25% face a 2008, 
tendo, no entanto, o preço médio na segunda metade do ano sido cerca de 9% acima do preço 
médio dos primeiros seis meses. 
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As vendas de pasta do Grupo registaram uma redução de 30% no seu valor, que resulta da 
diminuição de vendas para mercado por integração na produção de mais papel e da redução dos 
preços médios de venda.   
 
A produção e venda de energia assumiu uma importância crescente na actividade do Grupo. A 
entrada em funcionamento da nova central de co-geração a gás natural em Setúbal, a maior do 
País, trouxe uma capacidade adicional anua l de produção de energia estimada em 543 GWh, um 
incremento que já se fez sentir na quantidade de energia produzida na segunda metade do ano, e 
em particular no último trimestre. Em termos anuais, o Grupo registou um aumento de 17,5% na 
energia produzida em 2009. 
 
Em Dezembro iniciou-se a produção de energia das novas centrais térmicas a biomassa de Cacia e 
de Setúbal, cujos resultados se irão reflectir em 2010, prevendo-se um aumento de energia 
vendida, devido a estas centrais, de 167 GWh/ano. 
 
 Do ponto de vista operacional, o Grupo conseguiu uma economia significativa nos custos 
unitários de produção, resultante de uma elevada utilização da capacidade instalada, da melhoria 
nos consumos específicos e da redução de custo de alguns dos factores de produção mais 
representativos. 
 
O Grupo conseguiu também uma importante optimização nos custos de logística, quer na área de 
papel, com uma redução de cerca de 10%, quer na área de pasta, com uma redução de 20%. 
 
O EBITDA gerado no ano foi de 222,2 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 
18,2% face a 2008, e uma margem EBITDA/Vendas de 20,3%, que compara com uma margem de 
24,0% obtida em 2008.  
 
O EBIT de 2009 foi de 132,1 milhões de euros, versus um valor de 181,1 milhões de euros obtido 
em 2008, tendo havido no exercício de 2009 um aumento substancial no valor das amortizações, 
devido ao plano de investimentos em curso. 
 
Os resultados financeiros de 2009 foram de 7,5 milhões de euros negativos, o que representa uma 
evolução muito favorável. Esta evolução foi particularmente evidente no último trimestre do ano, 
onde os resultados financeiros foram positivos em cerca de 1,8 milhões de euros, devido 
essencialmente aos ganhos verificados num conjunto de operações de cobertura cambial. Um outro 
factor que contribuiu positivamente para o valor de resultados financeiros registado no ano foi a 
reversão da periodificação de juros compensatórios relativos a eventuais contingências fiscais de 
anos anteriores que não se concretizaram.  
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Apesar de o endividamento líqu ido do Grupo, resultante do grande volume de investimento, ter 
aumentado significativamente, os custos com as operações de financiamento tiveram apenas um 
ligeiro acréscimo, devido à baixa de taxas de juro verificada ao longo do ano. 
 
O resultado líquido consolidado do ano totalizou 105,1 milhões de euros, menos 19,8% do que o 
resultado obtido em 2008. O resultado líquido foi positivamente influenciado pela diminuição do 
valor do IRC, devido à reversão de provisões tributadas de anos anteriores, incluindo provisões 
para questões fiscais. 
 
 
Exploração relativa aos 9 Meses de 2010: 
 
Em linha com o verificado na primeira metade do ano, o Grupo Portucel apresenta um 

desempenho muito positivo nos primeiros nove meses de 2010, com as vendas consolidadas a 

atingirem €1 003,7 milhões, o que representa um crescimento de 24,5% em relação ao período 

homólogo. Este crescimento resulta essencialmente de um maior volume de papel UWF 1 vendido, 

sustentado pela produção da nova fábrica de papel, e do aumento de produção e venda de energia. 

Estas áreas de negócio têm uma importância cada vez mais relevante na actividade do Grupo, em 

linha com o que tem sido a sua estratégia de desenvolvimento.  

 

O mercado Europeu de papel UWF apresenta, desde o início do ano, uma evolução favorável dos 

seus preços médios, recuperando das quedas sofridas em 2009. No entanto, apesar desta 

recuperação, o nível médio do preço do papel no período, medido pelo índice de referência no 

mercado Europeu, PIX Copy B do Foex, situou-se abaixo do valor médio dos primeiros nove 

meses de 2009, registando uma descida de 1,9%. O preço médio de venda do Grupo apresenta no 

período um crescimento de 1,3%, e o valor das vendas de papel teve o expressivo aumento de 26% 

nos primeiros nove meses de 2010. 

  

No negócio de pasta BEKP2, o desempenho incorpora, por um lado, a subida acentuada do preço 

de venda e, por outro, a diminuição da quantidade de pasta disponível para venda em mercado, 

devido à integração em papel na nova fábrica de Setúbal. Assim, as vendas em volume  no período 

reduziram-se em quase 50%, tendo a evolução muito positiva dos preços da pasta compensado 

                                                 
1 - UWF – papel fino de impressão e escrita não revestido 

2 - BEKP – Pasta de celulose branqueada de eucalipto 



 167/182 

parcialmente esta quebra, pelo que se verificou uma redução de apenas 1,5% no valor das vendas 

de pasta no mercado. O preço médio de venda do Grupo registou uma variação positiva de cerca 

de 85% em relação ao período homólogo, que compara com uma variação do índice PIX para a 

pasta hardwood  em euros no mesmo período de cerca de 66%. 

 

A actividade na área de energia no período aumentou significativamente, com a produção bruta de 

energia eléctrica nos nove meses a totalizar mais de 1,2 TWh, um valor muito superior ao período 

homólogo e que ultrapassa já o montante global de energia produzido em todo o ano de 2009. Este 

incremento resulta da entrada em funciona mento da nova central de cogeração a gás natural no 

complexo industrial de Setúbal, em Agosto de 2009, e da produção das novas centrais 

termoeléctricas a biomassa de Cacia e Setúbal, que entraram em funcionamento no final de 2009. 

O valor das vendas de energia neste período apresenta assim um crescimento de cerca de 75% face 

ao período homólogo. 

 

Relativamente aos primeiros nove meses de 2009, destaca-se a evolução favorável de alguns 

custos de produção, nomeadamente dos custos com os produtos químicos, assim como dos custos 

de manutenção e de logística. Por outro lado, verificou-se um aumento nos custos com o pessoal, o 

qual resulta essencialmente das admissões feitas para a nova fábrica de papel, bem como da 

majoração das estimativas para o prémio de remuneração variável relativo a 2010. 

 

Assim, o EBITDA consolidado apresenta uma evolução muito favorável em relação ao período 

homólogo, crescendo 87,3% para € 288,7 milhões, um crescimento que se traduz numa margem 

EBITDA / Vendas de 28,8%, e aumento da margem EBITDA / Vendas em 9,6 pp. 

 

Durante o período, o Grupo procedeu à avaliação técnica dos seus activos industriais tendo como 

objectivo aferir a respectiva vida útil remanescente. Esta análise levada a cabo por uma firma 

internacional de peritos independentes concluiu que os principais activos do Grupo apresentam 

vidas úteis remanescentes superiores às até aqui consideradas para efeitos da sua depreciação, pelo 

que as respectivas taxas de amortização económica tiveram de ser revistas em consonância, com 

efeitos a partir de 1 de Julho de 2010.  
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Assim, o EBIT do período situou-se em € 212,3 milhões, apresentando um crescimento de 124,6% 

quando comparado com o valor registado nos nove primeiros meses de 2009. 

 

Os resultados financeiros, negativos em € 17,1 milhões, comparam com um valor também 

negativo de € 9,3 milhões nos primeiros nove meses de 2009. De notar, porém, que esta rubrica 

estava no período homólogo de 2009 positivamente influenciada em cerca de € 7,8 milhões pela 

reversão de juros relativos a questões fiscais, assim como pelo valor positivo de cerca de € 4 

milhões relativo a ganhos com operações cambiais. O resultado das operações de financiamento 

teve uma evolução muito positiva, devido essencialmente à redução das taxas de juro. 

 

Os resultados do período encontram-se ainda influenciados negativamente pela alteração da taxa 

nominal de IRC para 29%, correspondente à taxa base de 25%, acrescida da derrama municipal de 

2,5% e da derrama estadual de 1,5%. A introdução da derrama estadual, resultante das medidas 

temporárias do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), e legislada pela Lei 12-A/2010, 

originou ainda a remensuração de todos impostos diferidos reconhecidos no 2º trimestre de 2010, 

não obstante ser entendimento da empresa que a sua reversão irá ocorrer num período posterior ao 

abrangido pelo PEC, isto é, após 2013. 

 

Neste contexto, o resultado líquido consolidado do período é de € 154,3 milhões, o que representa 

um crescimento de 112,9% em relação aos nove meses de 2009.  

 
 

8.3. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
Situação financeira no final de 2007: nesta data, o activo líquido consolidado do Emitente 
ascendia a cerca de 2.458,7 milhões de euros, montante superior em aproximadamente 7,2% ao 
que detinha em finais de 2006, não obstante uma redução de 54,1 milhões de euros nos activos não 
correntes, e que foi essencialmente determinado pelo: 
 

a. Aumento das disponibilidades em 116,3 milhões de euros; 
 

b. Reconhecimento na rubrica de “outras contas a receber” de um valor de 71,3 milhões de 
euros incentivos financeiros referentes ao plano de investimentos do Grupo, já contratados 
mas ainda não recebidos no final de 2007. 
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Em finais de 2007, os capitais próprios do Emitente ascendiam a cerca de 1.176,2 milhões de 
euros, cifra equivalente a perto de 47,8% do seu activo líquido consolidado (49,0% em finais de  
2006) e o seu endividamento líquido elevava-se a 367,7 milhões de euros, montante inferior em 
cerca de 23,4% ao que detinha em finais de 2006 e equivalente a 1,08 vezes o EBITDA (1,54 
vezes em finais de 2006) e a um leverage financeiro de 23,8% (29,9% em finais de 2006). 
 
 
Situação financeira em finais de 2008: o Grupo Portucel detinha, nesta data, um volume líquido 
de activos de cerca de 2.451,3 milhões de euros, sensivelmente igual ao valor comparável 
reportado a finais de 2007, com os: 
 

a. Activos não correntes a apresentarem um acréscimo de cerca de 163,9 milhões de  euros, 
essencialmente em virtude de um volume significativo de investimento principalmente 
relativo à nova fábrica de papel de Setúbal; e 

 
b. Activos correntes a registarem uma diminuição de cerca de 171,2 milhões de euros devido 

à diminuição de disponibilidades associada principalmente aos novos investimentos, ao 
pagamento de dividendos e à aquisição de acções próprias, a um aumento no valor dos 
inventários e uma diminuição dos valores a receber. 

 
No final de 2008, os capitais próprios do Emitente elevavam-se a cerca de 1.246,3 milhões de 
euros, montante superior em aproximadamente 70,0 milhões de euros aos que detinha em finais de 
2007, apesar de o Grupo ter procedido à distribuição de dividendos acima referida . 
 
Neste quadro, o passivo total do Grupo Portucel diminuiu, entre finais de 2007 e de 2008, em 
cerca de 77,3 milhões de euros, devido à redução de passivos remunerados por via da amortização 
de empréstimos, e devido a uma redução dos valores a pagar correntes.  
 
O endividamento líquido do Grupo cresceu 25% (de cerca de 367,7 milhões de euros para perto de 
459,6 milhões de euros), principalmente como resultado da intensificação do plano de 
investimentos do Grupo 
 
Assim, como consequência desta evolução, o leverage financeiro aumentou  de 23,8% para 26,9% 
e o endividamento líquido subiu de 1,08 vezes o EBITDA para 1,69 vezes. 
 
Situação financeira em finais de 2009: o Grupo Portucel detinha, nesta data, um volume líquido 
de activos de cerca de 2.561,2 milhões de euros, um acréscimo de 109,8 milhões de euros face ao 
final de 2008, com os: 
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a. Activos não correntes a apresentarem um acréscimo de cerca de 395,4 milhões de  euros, 
essencialmente em virtude de um volume significativo de investimento relativo à nova 
fábrica de papel de Setúbal e aos projectos de energia concluídos este ano; e 

 
b. Activos correntes a registarem uma diminuição de cerca de 285,6 milhões de euros devido 

à diminuição de disponibilidades associada aos novos investimentos, ao pagamento de 
dividendos e uma diminuição dos inventários e dos valores a receber. 

 
No final de 2009, os capitais próprios do Emitente elevavam-se a cerca de 1.270,6 milhões de 
euros, montante superior em aproximadamente 24,3 milhões de euros aos que detinha em finais de 
2008. 
 
Neste quadro, o passivo total do Grupo Portucel aumentou, entre finais de 2008 e de 2009, em 
cerca de 85,5 milhões de euros.  
 
O endividamento líquido do Grupo cresceu 45,7% (de 459,7 milhões de euros para 670,0 milhões 
de euros), principalmente como resultado da intensificação do plano de investimentos do Grupo 
 
Assim, como consequência desta evolução, o leverage financeiro aumentou  de 26,9% para 34,5% 
e o endividamento líquido subiu de 1,69 vezes o EBITDA para 3,02 vezes. 
 
 
Situação financeira no final de Setembro de 2010: o Grupo Portucel detinha, nesta data, um 
volume líquido de activos de cerca de 2.655,5 milhões de euros, um acréscimo de 94,4 milhões de 
euros face ao final de 2009 , com os: 
 

c. Activos não correntes a apresentarem uma pequena diminuição de cerca de 10,4 milhões 
de euros; e 

 
d. Activos correntes a registarem um acréscimo de cerca de 104,8 milhões de euros devido 

ao aumento dos inventários e dos valores a receber. 
 
Em 30 de Setembro de 2010, os capita is próprios do Emitente elevavam-se a cerca de 1.364,7 
milhões de  euros, montante superior em aproximadamente 94,1 milhões de euros aos que detinha 
em finais de 2009. 
 
Neste quadro, o passivo total do Grupo Portucel aumentou, entre finais de 2009 e 30 de Setembro 
de 2010, em cerca de 0,243 milhões de euros.  
 
O endividamento líquido do Grupo baixou cerca de 10% (de 603,9 milhões de euros para 670,0 
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milhões de euros), após terem sido pagos dividendos num montante € 63,3 milhões em Abril.  
 
Assim, como consequência desta evolução, o leverage financeiro reduziu-se ligeiramente de 
34,5% para 30,7% e o rácio de endividamento líquido sobre o EBITDA desceu de 3,0 vezes para 
1,7. 
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8.4. FACTORES QUE AFECTAM OS RENDIMENTOS DA ACTIVIDADE 

 
No período coberto pelo historial financeiro apresentado, não se verificou qualquer facto 
significativo que possa afectar materialmente os rendimentos das actividades do Emitente. 
 
Não existiram nos últimos 12 meses quaisquer acções administrativas, judiciais ou de  arbitragem 
que possam vir a ter ou tenham tido um impacto significativo na situação financeira ou na 
rentabilidade do Emitente. 
 
Desde a data da última informação financeira de 30 de Setembro de 2010, não se verificou 
qualquer alteração significativa com impacto negativo na posição financeira ou na actividade 
comercial do Emitente. 
 

8.5. ENDIVIDAMENTO E CAPITALIZAÇÃO 

 
Em 30 de Junho de 2010, os passivos remunerados totais do Grupo Portucel ascendiam a 
aproximadamente 765,4 milhões de euros, dos quais 31,1 milhões de euros (4,3% do total) são 
passivos correntes, os quais correspondem a reembolsos de empréstimos de longo prazo, 
nomeadamente ao reembolso de um empréstimo obrigacionista de 25 milhões de euros que vence 
em Dezembro de 2010 e à amortização parcial pelo valor de 6,3 milhões de euros de um 
empréstimo bancários cujo vencimento total ocorrerá em 2012: 
 

Não correntes Correntes Total

Empréstimos obrigacionistas 546.025 25.000 571.025

Descobertos bancários 0

Outros empréstimos bancos 186.218 8.130 194.348

Total 732.243 33.130 765.373
 

 
 
Empréstimos obrigacionistas  
 
Em 2005, o Grupo contraiu cinco empréstimos obrigacionistas num montante total de 700 milhões 
de euros. Tendo o empréstimo 2005/2008, de 25 milhões de euros sido reembolsado em 2008, os 
empréstimos em aberto em 31 de Dezembro de 2009 detalham-se conforme segue: 
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  Montante    Vencimento   Indexante  

Portucel 2005 / 2010 300.000   Março 2010  Euribor 6m 

Portucel 2005 / 2010 II 25.000   Dezembro 2010  Euribor 6m 

Portucel 2005 / 2012 150.000   Outubro 2012  Euribor 6m 

Portucel 2005 / 2013 200.000    Maio 2013   Euribor 6m 

 675.000      

 
Em Fevereiro de 2010, a Portucel contraiu um empréstimo obrigacionista com a designação 
“Obrigações Portucel / 2010-2015”, no montante de Euros 100.000.000. O empréstimo está 
indexado à Euribor a três meses sendo amortizado 40% no final do 4º ano e os restantes 60% na 
maturidade. 
 
Também em Fevereiro de 2010, a Portucel contraiu um empréstimo adicional denominado 
“Obrigações Portucel - 2010 /2015 - 2ª Emissão”, no montante de Euros 100.000.000, indexado à 
Euribor a seis meses, com um reembolso único na maturidade, em Fevereiro de 2015 
 
Já em Março de 2010, a Portucel procedeu ao reembolso do empréstimo de 300 milhões de euros, 
Portucel 2005/2010.  
 
 
Outros empréstimos bancários  
 
Em Janeiro de 2005, a Portucel contraiu um empréstimo bancário de Euros 25.000.000, por um 
período de 7 anos. O reembolso ocorre em 8 prestações semestrais de Euros 3.125.000 cada, a 
primeira das quais em Julho de 2008. O empréstimo vence juros a uma taxa indexada à Euribor 
para seis meses. 
 
Em Abril de 2009, a Portucel utilizou uma linha que tinha contratado em 2008 com o Banco 
Europeu de Investimento, num montante de Euros 65.000.000, denominada Portucel - Ambiente 
Tranche A. Já em Março de 2010, a Portucel utilizou duas linhas contratadas com o Banco 
Europeu de Investimento, uma de Euros 30.000.000 e outra de Euros 85.000.000 denominadas 
BEI - Ambiente Tranche B e BEI – Energy, respectivamente. 
 
O empréstimo BEI - Ambiente Tranche A tem uma maturidade de 10 anos e o reembolso ocorrerá 
em 14 prestações semestrais de montante igual, vencendo-se a primeira 3 anos após a data da sua 
utilização, em 15 de Junho de 2012 no valor de Euros 4.642.857. O empréstimo vence juros a uma 
taxa indexada à Euribor para seis meses acrescido de um spread variável que depende do nível de 
determinados rácios financeiros. 
 
A linha BEI - Ambiente B tem uma maturidade de cerca de 11 anos, ocorrendo o reembolso em 18 
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prestações semestrais, de montante igual, vencendo-se a primeira prestação em Dezembro de 
2012, no valor de Euros 1.666.667 e a última em 15 de Junho de 2021. O empréstimo tem uma 
taxa de juros indexada à Euribor a 6 meses, acrescida de uma margem de 0,347%. 
 
A linha BEI – Energy tem uma maturidade de cerca de 14 anos, ocorrendo o reembolso em 24 
prestações semestrais, vencendo-se a primeira em 15 de Junho de 2013, no valor de Euros 
3.541.667 e a última em 15 de Dezembro de 2024. O empréstimo vence juros a uma taxa indexada 
à Euribor a 6 meses, acrescida de uma margem de 0,365%. 
 
Estes dois últimos empréstimos são garantidos por duas entidades bancárias. 
 
 
Gestão de riscos  financeiros  
 
O custo da quase totalidade da dívida financeira contraída pelo Emitente 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 2009, o Grupo 
Portucel tinha cerca de 30% da sua dívida financeira de longo prazo abrangida por uma fixação da 
taxa de juro. 
 
Refira-se que, para além do risco de taxa de juro, as actividades desenvolvidas se encontram 
expostas a outros factores de risco financeiro que o Grupo procura controlar e mitigar: 
 

Risco cambial: foi contratado em 2009 um conjunto de instrumentos financeiros de 
cobertura para fixação das taxas de câmbio, em particular de USD; 

 
Risco de crédito: é gerido através de um seguro de crédito, estando as vendas não cobertas 
sujeitas a um conjunto de regras que asseguram que as mesmas são efectuadas a clientes 
com um histórico de crédito apropriado e que limitam a exposição a valores máximos pré-
definidos e aprovados para cada cliente;   
 
Risco de liquidez: é gerido através da: (i) adequação do endividamento e respectiva  
maturidade às características do sector; e (ii) contratação de facilidades de crédito em 
montantes que garantam, a cada momento, níveis de liquidez adequados. 
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Capitalização  
 
No quadro seguinte são apresentados os valores consolidados da capitalização do Grupo Portucel 
em 31 de Dezembro de 2009, 31 de Março ,30 de Junho e 30 de Setembro de 2010. Esta 
informação é apresentada em formato IFRS.   
 
 
 
Evolução da Capitalização Contabilística da Portucel (mil Euros) 
 
 

Descritivo 30-Set-10 30-Jun-10 31-Mar-10 31-Dez-09

Passivo remunerado de curto prazo a

Garantido 0 0 0 0

Securitizado 0 0 0 0

Não Garantido / Não securitizado 36.507 33.130 31.250 331.312

Sub-total 36.507 33.130 31.250 331.312

Passivo remunerado de médio longo prazo b

Garantido 0 0 0 0

Securitizado 0 0 0 0

Não Garantido / Não securitizado c 729.422 732.243 731.946 420.985

Sub-total 729.422 732.243 731.946 420.985

Passivo remunerado total 765.929 765.373 763.196 752.297

Capital Social 767.500 767.500 767.500 767.500

Acções Próprias -26.788 -26.788 -26.788 -26.788

Reservas e resultados retidos 623.831 559.204 501.978 529.614

Capital excluíndo interesses minoritários 1.364.543 1.299.916 1.242.691 1.270.326

Interesses minoritários 129 173 198 230

Capital Próprio Total 1.364.672 1.300.089 1.242.889 1.270.556

Capitalização Total 2.130.601 2.065.462 2.006.085 2.022.853
 

 
a   Inclui dívida de médio e longo prazo classificada no curto prazo. 
b   Exclui dívida de médio e longo prazo classificada no curto prazo. 
c   Dívida líquida de encargos com emissão de empréstimos. 

 
De acordo com o quadro supra indicado, a capitalização total do Grupo Portucel em 30 de 
Setembro de 2010 ascendia a cerca de 2.130, 6 milhões de euros. 
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Endividamento líquido 
 
No quadro seguinte são apresentados os valores consolidados do endividamento líquido do Grupo 
Portucel em 31 de Dezembro de 2009 e a 30 de Março, 30 de Junho e 30 de Setembro de 2010.  
Esta informação é apresentada em formato IFRS.   
 
Endividamento Líquido da Portucel (mil Euros) 

 
 

Descritivo 30-Set-10 30-Jun-10 31-Mar-10 31-Dez-09

A. Liquidez

Numerário 42 38 44 43

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 34.853 13.574 11.042 16.120

Outras aplicações de tesouraria 94.550 40.400 59.200 36.387

Acções próprias ao valor de mercado 32.593 31.900 31.765 29.793

A. Sub-total 162.037 85.912 102.051 82.342

B. Dívida Financeira Corrente

Dívida bancária corrente 5.257 1.880 0 62

Comp. Corrente da Div. Bancária não corrente 6.250 6.250 6.250 6.250

Comp. Corrente dos emp. obrigacionistas 25.000 25.000 25.000 325.000

Outra dívida financeira corrente 0 0 0 0

B. Sub-total 36.507 33.130 31.250 331.312

C. Dívida Financeira Não Corrente

Dívida bancária não corrente 183.098 186.218 186.212 74.332

Empréstimos obrigacionistas 546.324 546.025 545.734 346.653

Outra dívida financeira não corrente 0 0

C. Sub-total 729.422 732.243 731.946 420.985

D. Dívida Financeira Líquida (C+B-A) 603.892 679.461 661.145 669.955
 

 
De acordo com o quadro supra indicado, o endividamento líquido do Grupo Portucel em 30 de 
Setembro de 2010, elevava-se a 603,9 milhões de euros. 
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8.6. DESCRIÇÃO DOS FLUXOS DE TESOURARIA 
 
Faz-se remissão para as Demonstrações Financeiras Anuais Consolidadas de 2009, de 2008, de  
2007, e para a Demonstração Financeira do 1º Semestre e 9 Meses de 2010 no que se refere à 
apresentação das demonstrações dos fluxos de tesouraria consolidados do Emitente e respectivos 
anexos. 
 
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese das demonstrações dos fluxos de caixa consolidados 
do Emitente, relativa aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 1º semestre e 9 Meses de 2010:  
 
 

 

Síntese das Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados (Mil euros) 

 

Descritivo
9 Meses       

30-09-2010
9 Meses     

30-09-2009 31-12-2009  31-12-2008  31-12-2007

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Fluxos gerados pelas operações 155.560 169.906 179.533 205.298 315.482
(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento (14.142) (26.680) (30.851) (49.468) (12.279)
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional 40.406 70.692 96.387 (16.452) 8.783
A. Fluxos das actividades operacionais 181.824 213.918 245.069 139.378 311.986

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Subsídios ao investimento - 6.010 6.010 58.019 -
Juros e proveitos similares 6.497 9.216 10.142 33.021 14.040
Outros recebimentos 4.552 5.523 5.529 808 3.435
Investimento em activos fixos tangíveis (50.535) (317.467) (371.228) (236.625) (56.533)
Outros pagamentos - - - - (5.228)
B. Fluxos das actividades de investimento (39.486) (296.719) (349.548) (144.777) (44.286)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Recebimento de empréstimos obtidos 315.000 65.000 65.000 - 32.102
Pagamento de empréstimos obtidos (303.125) (6.250) (16.048) (56.666) (29.010)
Amortização de contratos de locação financeira - - - (140) (329)
Juros e custos similares (15.241) (26.839) (33.109) (49.372) (39.848)
Acções Próprias - (2.357) (2.357) (24.377) -
Dividendos (62.077) (79.007) (79.007) (26.663) (114.348)
C. Fluxos das actividades de financiamento  (3 = C - D) (65.443) (49.453) (65.521) (157.217) (151.434)

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (A+B+C) 76.895 (132.254) (169.999) (162.616) 116.266

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 52.549 222.549 222.549 385.165 268.899
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO 129.444 90.295 52.549 222.549 385.165

 
 
 
Fluxo gerado pelas actividades operacionais: nos primeiros 9 Meses de 2010, o Grupo Portucel 
gerou nas suas actividades operacionais um fluxo de caixa de cerca de 181,8 milhões de euros, que 
compara com um valor de 213, 9 milhões no período homologo. 
  
 
 
Fluxo gerado pelas actividades de investimento: nos primeiros 9 Meses de 2010, os fluxos das 
actividades de investimento ascenderam a 39,5 milhões de euros negativos, montante que compara 
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com um desembolso líquido de 296,7 milhões de euros nos primeiros 9 Meses de 2009. 
 
Esta evolução resulta essencialmente da conclusão do exigente plano de investimentos 
desenvolvido pelo Grupo nos últimos , anos no qual se destaca a construção de uma nova fábrica 
de papel no complexo industrial de Setúbal, a qual entrou em funcionamento em Agosto de 2009. 
 
Fluxo gerado pelas actividades de financiamento: nos primeiros 9 Meses de 2010, o Grupo 
Portucel procedeu ao reembolso dum empréstimo obrigacionista de 300 milhões e à emissão de 
três empréstimos no montante global de 315 milhões de euros. 
 
Os juros pagos ascenderam a 15,2 milhões de euros, valor que representa um decréscimo de 
43,2%face aos 26,8 milhões de euros pagos no período homologo de 2009, que resulta de uma 
evolução positiva nas taxas de juro e de uma redução da dívida líquida . 
 
No período , o Grupo Portucel pagou ainda dividendos de cerca de 63,3 milhões de euros. 
 
 
Caixa e seus equivalentes: essencialmente em decorrência dos factores anteriormente assinalados 
(fluxos gerados pelas actividades operacionais, de investimento e de financiamento), nos 9 Meses 
de 2010 o saldo de caixa e seus equivalentes registou uma variação positiva de 76,9 milhões de 
euros .  
 
 

8.7. DECLARAÇÃO RELATIVA À SUFICIÊNCIA DO FUNDO DE MANEIO 
 
O Emitente declara que, em sua opinião, a liquidez gerada pela sua actividade e a sua  capacidade 
de endividamento a curto e médio prazo são suficientes para fazer face às suas necessidades de 
fundo de maneio para os próximos 12 meses.   
 

8.8. RESTRIÇÕES À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE CAPITAL 

 
A Portucel não possui restrições à utilização de recursos de capital e não tem conhecimento de  
quaisquer circunstâncias, em qualquer contrato de que seja parte, que possam vir a implicar 
restrições ou constrangimentos na utilização dos financiamentos contratados, para além das 
habitualmente existentes nos contratos de financiamento de médio longo prazo. 
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9. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 
A proposta de distribuição de dividendos da Portucel é da competência do seu Conselho de 
Administração, subordinando-se à legislação em vigor e aos Estatutos da Empresa. 
 
Os dividendos distribuídos, por cada acção em circulação, relativame nte aos resultados apurados 
em 2007, 2008 e 2009 foram os seguintes: 

 

Dividendo ilíquido por acção

0,105 € 0,105 €
0,083 €

2007 2008 2009

 
Nos últimos três anos, os dividendos distribuídos foram de 0,105 euros em 2007 e 2008, tendo 
diminuído para 0,0825 euros em 2009 por cada acção em circulação. O dividendo referente ao ano 
de 2007 foi pago em duas tranches, tendo sido pago um dividendo antecipado em 18 de Dezembro 
de 2007, no valor de 0,07 € por acção, e um dividendo adicional de 0,035 € por acção no dia 8 de 
Abril de 2008. Este pagamento antecipado do dividendo relativo a 2007 permitiu aos pequenos 
accionistas usufruírem de um benefício fiscal, que expirava em 31 de Dezembro de 2007, e 
resultou de uma deliberação do Conselho de Administração da Portucel.  
 
 

10. CONTRATOS SIGNIFICATIVOS 
 
O Emitente não é parte em qua lquer contrato significativo de que dependa para prosseguir o seu 
objecto social, para além daqueles que decorrem do normal decurso das suas actividades e 
investimentos em curso. 



 180/182 

 

11. INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 

 
 

Após um período de forte crescimento no prime iro semestre, a economia da zona euro começa a 
demonstrar alguns sinais de abrandamento, nomeadamente como resultado do fortalecimento do 
euro face a outras moedas e consequente impacto nas exportações, as quais constituíram o 
principal motor da recuperação europeia. Deste modo, as expectativas de evolução económica na 
zona euro, embora se mantenham positivas, têm vindo a registar alguma moderação, existindo 
alguns factores de incerteza que poderão ter um impacto negativo. Entre estes, destaca-se a 
evolução do euro em relação a outras moedas, nomeadamente o dólar, o impacto das medidas de 
consolidação orçamental em curso em muitos países europeus, as restrições ao financiamento 
bancário à economia, que se poderão agravar com as novas regras de capitalização bancária, e o 
risco de se verificar nova crise financeira despoletada pela situação dos países periféricos.  
 
Também nos EUA, um dos principais mercados do Grupo, os indicadores económicos têm 
apontado nos últimos meses para um progressivo abrandamento da economia, como resultado de 
uma procura interna muito fraca, sendo as perspectivas de crescimento a médio prazo bastante 
moderadas. 
 
A evolução da actividade de papel do Grupo reflecte este enquadramento. No primeiro semestre a 
procura global recuperou em relação aos níveis extremamente baixos do início do ano passado, o 
que se reflectiu no fortalecimento das carteiras de encomendas junto dos produtores, no aumento 
das taxas de utilização de capacidade e no consequente aumento generalizado dos preços de venda. 
Esta evolução foi sustentada por um baixo nível de existências nos principais produtores europeus 
no início do ano e pela desvalorização do euro face ao dólar, que deu maior competitividade aos 
produtores europeus. No terceiro trimestre manteve -se uma envolvente positiva, embora com 
menor intensidade. A valorização do euro e consequente impacto nas exportações, que tinham sido 
no primeiro semestre um dos principais drivers do crescimento, e o final do ciclo de reposição de 
stocks, provocaram algum abrandamento da procura. Esta evolução reflectiu–se principalmente 
numa redução das carteiras de encomendas, que se mantêm no entanto em níveis muito 
confortáveis.  
 
As expectativas de evolução da actividade de papel do Grupo para os próximos meses têm assim 
que se manter prudentes. Para além dos já mencionados factores de risco para a economia europeia 
e final do ciclo de reposição de stocks, também a entrada em funcionamento de novas capacidades 
de papel na Ásia e uma eventual correcção em baixa dos preços da pasta poderão trazer algum 
desequilíbrio ao mercado, não aconselhando uma leitura mais optimista para a evolução do sector. 
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Importa realçar que a taxa de desemprego permaneceu em níveis bastante elevados durante todo o 
período na Europa e EUA, o que penaliza de forma importante o consumo de papel, 
nomeadamente de papel de escritório, segmento que representa mais de 50% do volume de vendas 
do Grupo.  
 
No mercado da pasta, o principal factor de incerteza advém da sustentabilidade dos níveis de 
procura provenientes da China. Algum abrandamento do consumo neste mercado, já evidenciado 
durante o corrente ano, associado à reentrada em funcionamento da capacidade temporariamente 
retirada, provocou alguns desequilíbrios, que se traduziram num ajustamento no preço. Por outro 
lado, os aumentos de capacidade de produção de papel que se estão a verificar na Ásia, 
nomeadamente na China, o fecho de capacidade obsoleta que está em curso neste País, assim 
como o ambiente ainda positivo que vive a indústria de papel na Europa, poderão constituir 
factores de sustentabilidade da procura a médio prazo. De realçar, no entanto, que a decisão do 
Grupo de progredir ao longo da cadeia de valor, aumentando significativamente a produção de 
papel, integrando cada vez mais pasta em papel e aumentando a produção de energia, reduz a 
exposição da Portucel à volatilidade do mercado da pasta.  
 
No negócio de energia, após a entrada em funcionamento da nova turbina a vapor para a central de 
cogeração a biomassa no complexo industrial da Figueira da Foz, concluiu-se o programa de 
investimentos que o Grupo decidiu realizar nesta área e que constitui uma forte aposta no seu 
crescimento sustentável. Com a actual capacidade instalada, o Grupo irá produzir cerca de 5% de 
toda a energia eléctrica produzida em Portugal, obtida na sua grande maioria a partir de recursos 
renováveis – biomassa florestal e subprodutos de exploração. 
 
A importância da fileira florestal do eucalipto na economia portuguesa tem vindo a aumentar 
desde 2008, representando à data de 31 de Agosto do corrente ano 5,9% do total das exportações 
portuguesas, incorporando um elevadíssimo coeficiente de valor acrescentado nacional. 
 
Este importante segmento da economia nacional concorre com sucesso no quadro da economia 
global, produzindo e vendendo produtos tecnologicamente sofisticados num número crescente de 
mercados. 
Todavia, permanece a necessidade de adequar a oferta de madeira certificada à procura crescente e 
de ajudar os agentes económicos da produção florestal a aumentar a produtividade, as áreas 
plantadas e a certificar a respectiva gestão florestal. 
 
Tal como detalhado anteriormente, o Grupo prossegue igualmente o processo de análise das 
possibilidades de expansão internacional no Hemisfério Sul, de forma a tomar as respectivas 
decisões com a segurança necessária. 
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12. INFORMAÇÃO INSERIDA POR REMISSÃO  
 
Os documentos abaixo indicados são por inseridos remissão (na sua totalidade) e, nessa medida, 
constituem parte integrante deste Prospecto: 
 
• Relatório e Contas Consolidado do Exercício de 2007; 
• Relatório e Contas Consolidado do Exercício de 2008; 
• Relatório e Contas Consolidado do Exercício de 2009; 
• Relatório do 1º trimestre de 2010; 
• Relatório do 1º Semestre de 2010; 
• Divulgação de Resultados e Relatório do 3º Trimestre de 2010. 
 
Estes documentos encontram-se disponíveis no site do Emitente – www.portucelsoporcel.com –  e 
na sua sede: Mitrena, Apartado 55 Setúbal; estes documentos estão também disponíveis no site da 
CMVM em www.cmvm.pt. 


