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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) e Nota Informativa foram 

elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e respectivas 

normas complementares e regulamentares. 

 

Nos termos do artigo 17.º do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente Nota Informativa 

são da inteira responsabilidade da PORTUCEL, S.A. (“Entidade Emitente”, ou “PORTUCEL”) a qual 

autoriza o Banco Santander Totta, S.A. (“BST”), na sua qualidade de Agente Pagador do Programa, a 

proceder à sua divulgação. 

 

O BST não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Entidade Emitente. 

 

Esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso ou garantia por parte do 

BST, quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da informação nela 

prestada pela Entidade Emitente, nem envolve, por parte do BST, qualquer avaliação ou juízo de valor 

quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à qualidade dos valores mobiliários 

que constituem o Programa, ou ainda quanto à oportunidade e validade do investimento nos mesmos, 

o que depende exclusivamente do critério dos Investidores. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo assim o BST 

qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições previstos na lei. 

 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e a respectiva 

Garantia de Subscrição prestada pelo BST. 

 

As unidades de Papel Comercial representativas de cada uma das Emissões realizadas ao abrigo do 

Programa poderão ser admitidas à negociação no “Euronext”, devendo a instrução do processo de 

admissão ocorrer junto da Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

EMITENTE 

PORTUCEL, S.A. 

 

ORGANIZADOR, LIDER, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA 

Euro 125 000 000.00. 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

O Prazo do Programa será de 3 anos, até 26 de Novembro de 2015. 

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido pelos prazos de 90 a 364 dias. 

A DATA DE REEMBOLSO de qualquer EMISSÃO do PROGRAMA não poderá ultrapassar o último 

dia do PRAZO DO PROGRAMA. 

 

MOEDA DE DENOMINAÇÃO DAS EMISSÕES 

Euro (EUR). 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE antes de cada EMISSÃO, observando sempre, e em cada momento, o 

montante nominal máximo do PROGRAMA. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição de todas e cada uma das EMISSÕES é objecto de garantia prestada pelo Banco 

Santander Totta, S.A. (BST) à TAXA DE INTERVENÇÃO. 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular, a colocação será efectuada à TAXA DE INTERVENÇÃO pelo BST. 

A colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 10 horas de 

Lisboa do segundo DIA ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição, pedindo cotação para 

o montante nominal e prazo da EMISSÃO. 

O AGENTE comunicará no máximo até às 10,30 horas de Lisboa do segundo DIA ÙTIL anterior à 

data pretendida para a subscrição, a TAXA DE INTERVENÇÃO a aplicar à EMISSÃO. 
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REPRESENTAÇÃO 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de Euro 50,000. 

 

TAXA DE JURO 

Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE JURO, taxa à qual o BST se compromete 

a subscrever a totalidade da EMISSÃO. 

 

Para EMISSÕES com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual a 180 dias, a TAXA DE INTERVENÇÃO 

será igual à EURIBOR a 6 meses, calculada na base Actual/360, em vigor no segundo DIA ÚTIL 

anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 3,50% por ano. 

 

Para EMISSÕES com PERÍODO DE EMISSÃO superior a 180 dias, a TAXA DE INTERVENÇÃO será 

igual à EURIBOR calculada na base Actual/360 para o PERÍODO DE EMISSÃO escolhido, em vigor 

no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 3,50% por ano. 

 

Se na hora da colocação não estiver, por qualquer motivo, disponível o valor da EURIBOR 

referido nos parágrafos anteriores, tomar-se-á em sua substituição, como base de cálculo, o 

respectivo último valor disponível. 

 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR, a EURIBOR 

será calculada através de interpolação linear, com base na formula seguinte: 

T1 + (T2 – T1)  ((A – B)  (C – B)) , em que: 

T1 = EURIBOR ou LIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

T2 = EURIBOR ou LIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B= Número de dias correspondente a T1; 

C = Número de dias correspondente a T2. 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO 

Os juros a pagar pelas EMITENTE serão calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN * TJ * PE/360 em que,  

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de juro; 

PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 

 

 

 

 



    

Nota Informativa de Programa de Emissões de Papel Comercial – € 125.000.000 6/21 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na DATA DE SUBSCRIÇÃO. 

 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os títulos são livremente negociáveis, embora a transmissão só produza efeito após a 

comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição Domiciliária. 

 

REGIME FISCAL 

A informação seguidamente prestada descreve sumariamente o regime fiscal actualmente em 

vigor, o qual poderá ser objecto de modificação, por via legal ou regulamentar. Os rendimentos 

do Papel Comercial (juros) são considerados rendimentos de capitais (al. c), nº 2 do artigo 5º do 

CIRS), independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Tributação sobre os Juros 

Auferidos por Pessoas Singulares – titulares sujeitos a IRS 

Residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 

título definitivo, à taxa liberatória de 28%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de 

actividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 

11,5% e 48%, sem prejuízo das excepções previstas por lei, tendo a retenção na fonte natureza 

de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. Em 2013 é aplicável uma 

sobretaxa de 3,5%. Uma taxa adicional é ainda aplicada ao rendimento colectável obtido em 

2013 que exceda €80.000, incidindo uma taxa de 2,5% ao rendimento colectável de mais de 

€80.000 até €250.000 e uma taxa de 5% ao rendimento colectável superior a €250.000. O 

quantitativo da parte do rendimento colectável que exceda os €80.000, quando superior a € 250 

000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 170.000, à qual se aplica a taxa de 2,5%; outra, 

igual ao rendimento coletável que exceda € 250.000, à qual se aplica a taxa de 5 %. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 

de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um 

ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 
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Não Residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 28%, exceptuando-se os 

casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas 

e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 35%, os rendimentos 

de capitais obtidos por pessoas singulares não residentes sem estabelecimento estável em 

território português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime 

fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das 

Finanças. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 

de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um 

ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

Auferidos por Pessoas Colectivas – titulares sujeitos a IRC 

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC á taxa de retenção na fonte de 25%. 

O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais. Os rendimentos concorrem para a 

formação do lucro tributável e estão sujeitos a IRC à taxa de 25%. Pode ainda acrescer derrama 

municipal, que pode atingir 1,5% do lucro tributável. Em 2012 e 2013 é ainda aplicável uma 

derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 

7.500.000 e à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000. 

Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 

de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um 

ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

Não Residentes: 

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 25%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um outro 

acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de legislação interna, que 

prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. No caso de não 

residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento seja afecto, a 

tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes. 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 35%, os rendimentos 

de capitais obtidos por entidades não residentes sem estabelecimento estável em território 

português, que sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 
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Os rendimentos referidos estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 

de 35% sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um 

ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

Fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 

legislação nacional: 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 

título definitivo, à taxa de 28%. 

Fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo com a 

legislação nacional: 

Estão isentos de IRC os rendimentos dos fundos de pensões e equiparáveis que se constituam e 

operem de acordo com a legislação nacional (n.º 1 do artigo 14º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais). 

Tributação sobre as Mais-valias 

Auferidas por Pessoas Singulares 

Residentes:  

Nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 10º do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 

obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou 

prediais, resultem da alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. 

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 28% (artigo 72º, nº 

4, do Código do IRS), salvo se o titular optar pelo englobamento (caso estes rendimentos não 

sejam obtidos no âmbito do exercício de actividades empresariais e profissionais), situação em 

que a taxa de imposto variará entre 14% e 48%, sem prejuízo das excepções previstas por lei, 

tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos 

finais. Em 2013 é aplicável uma sobretaxa de 3,5%. Uma taxa adicional é ainda aplicada ao 

rendimento colectável obtido em 2013 que exceda €80.000, incidindo uma taxa de 2,5% ao 

rendimento colectável de mais de €80.000 até €250.000 e uma taxa de 5% ao rendimento 

colectável superior a €250.000. O quantitativo da parte do rendimento colectável que exceda os 

€80.000, quando superior a € 250.000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 170 000, à qual 

se aplica a taxa de 2,5%; outra, igual ao rendimento coletável que exceda € 250.000, à qual se 

aplica a taxa de 5%. 

Não Residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas singulares estão isentas de IRS, nos termos do artigo 27.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais. Em concreto, estão isentas de tributação, nos termos acima 

referidos desde que não sejam residentes em país, território ou região, sujeitas a um regime 

fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por Portaria do Ministro das 

Finanças (Portaria nº 150/2004, de 13 de Fevereiro). 
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Auferidas por Pessoas Colectivas 

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável e são tributadas, em sede 

de IRC, nos termos gerais. 

Não Residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território português 

e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da 

eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação Internacional. Para pessoas 

colectivas não isentas, aplica-se o regime geral. 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional: 

Nos termos do art. 22.º, n.º 16, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o saldo positivo entre as mais-

valias e as menos-valias resultantes da alienação de títulos de dívida, está excluído de 

tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento mistos ou fechados de 

subscrição particular, aos quais se aplicam as regras previstas no Código do IRS. 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional: 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Tributação das transmissões gratuitas em sede de impostos sobre o rendimento 

Auferidas por pessoas singulares  

Nos termos do art. 12.º, nº 6, do Código do IRS, este imposto não incide sobre os incrementos 

patrimoniais provenientes de transmissões gratuitas sujeitas a Imposto do Selo, nem sobre os 

que se encontrem expressamente previstos em norma de delimitação negativa de incidência 

deste imposto. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 

concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação à taxa 

de 25%. Pode ainda acrescer derrama municipal, que pode atingir 1,5% do lucro tributável. Em 

2012 e 2013 é ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro 

tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000 e à taxa de 5% sobre a parte do lucro 

tributável que exceda € 10.000.000. 

Não residentes: 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas não residentes em Portugal estão sujeitas 

a IRC à taxa de 25%. Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado 

na sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente. 
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Tributação das transmissões gratuitas em sede de Imposto do Selo 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a Imposto 

do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de 

transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses 

anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título;  

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão 

até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os 

títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização;  

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados 

na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da 

Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e 

arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos 

estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares 

sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas: 

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, 

ainda que dele isentos. 

 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável. O enquadramento descrito é o geral e está sujeito a alterações, incluindo 

alterações que podem ter efeito retroactivo. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 

3.1. Elementos de Identificação 

Denominação Social:  PORTUCEL, S. A. (“PORTUCEL”) 

Objeto Social:  Produção e comercialização de pastas celulósicas e de papel e seus 

derivados e afins e na produção e comercialização de energia 

elétrica e energia térmica; a sociedade pode ainda, acessoriamente, 

explorar os serviços e efetuar as operações civis e comerciais, 

industriais e financeiras relacionadas, direta ou indiretamente, no 

todo ou em parte, com o seu objeto ou que sejam suscetíveis de 

facilitar ou favorecer a sua realização 

Sede Social: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, Apartado 55, 2901-861 

Setúbal  

Matrícula e Contribuinte:  Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal com 

o Número Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva (NIPC) 503 025 

798 

CAE Principal: 17110-R3 

 
 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Acionista 

Constituição 

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 empresas anteriormente nacionalizadas. 

 O Decreto-Lei n.º 405/90 de 21 de dezembro determinou a alteração da natureza da Empresa, 

que foi convertida de pessoa coletiva 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 atividades em empresas distintas 

através da constituição de diversas sociedades controladas a 100%, direta ou indiretamente, pela 

então holding do Grupo, a Portucel SGPS. Neste contexto, e nos termos do Decreto-Lei n.º 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. Por escritura 

pública outorgada em 9 de novembro de 2000, a Empresa alterou a sua denominação para 

Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.. 
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A Empresa passou a adotar a designação jurídica atual, PORTUCEL, S.A., por registo na 

conservatória de 17 de abril de 2012. 

Capital Social  

O capital social da PORTUCEL é de € 767.500.000, encontrando-se totalmente subscrito e 

realizado, sendo representado por 767.500.000 ações nominativas com o valor nominal de € 1 

(um euro) cada.  

A PORTUCEL é uma sociedade aberta com as suas ações cotadas na Euronext Lisbon. 

Estrutura Acionista 

As seguintes entidades detinham, em 30 de Junho de 2012, uma participação qualificada no 

capital e nos direitos de voto da PORTUCEL, de acordo com o artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários: 

 
 

3.3. Legislação que regula a actividade da Entidade Emitente 

A PORTUCEL rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais abertas e pelos seus 

Estatutos, não tendo a sua atividade legislação específica que lhe seja aplicável. 

 

3.4. Órgãos Sociais 

Mesa da Assembleia-Geral 

Presidente 

Francisco Xavier Zea Mantero  

Secretário 

Rita Maria Pinheiro Ferreira Soares de Oliveira  
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Conselho de Administração 

Presidente 

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira  

Vogais 
 
José Alfredo de Almeida Honório  
(Presidente da Comissão Executiva) 
 
Manuel Soares Ferreira Regalado 
(Administrador Executivo) 
 
Adriano Augusto da Silva Silveira  
(Administrador Executivo) 
 
António José Pereira Redondo  
(Administrador Executivo) 
 
José Fernando Morais Carreira de Araújo  
(Administrador Executivo) 
 
Luís Alberto Caldeira Deslandes  
(Administrador Não Executivo) 
 
Manuel Maria Pimenta Gil Mata  
(Administrador Não Executivo) 
 
Francisco José Melo e Castro Guedes  
(Administrador Não Executivo) 
 
José Miguel Pereira Gens Paredes  
(Administrador Não Executivo) 
 
Paulo Miguel Garcês Ventura  
(Administrador Não Executivo) 

Comissão Executiva 

Presidente 

José Alfredo de Almeida Honório  

Vogais 

Manuel Soares Ferreira Regalado 

Adriano Augusto da Silva Silveira  

António José Pereira Redondo  

José Fernando Morais Carreira de Araújo  
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Secretário da Sociedade 

Efetivo 

António Pedro Gomes Paula Neto Alves 

Suplente 

António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis 

Conselho Fiscal 

Presidente 

Miguel Camargo de Sousa Eiró  

Vogais Efetivos 

Duarte Nuno d´Orey da Cunha 

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira  

Vogal Suplente 

Maria Isabel Guardalino da Silva Penetra 

Revisor Oficial de Contas 

Efetivo 

PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda, representada por António Alberto 

Henriques Assis ou por César Abel Rodrigues Gonçalves 

Suplente 

Jorge Manuel Santos Costa (ROC)  

3.5. Responsável pelas Relações com Investidores 

A PORTUCEL dispõe de um Gabinete de Relações com Investidores desde novembro de 1995, 

criado com o objetivo de assegurar um contacto permanente e adequado com a comunidade 

financeira – investidores, acionistas, analistas e entidades reguladoras - e promover a 

comunicação da informação financeira da Empresa, ou outra que seja relevante para a evolução 

do desempenho da PORTUCEL no mercado de capitais, de acordo com princípios de coerência, 

regularidade, equidade, credibilidade e oportunidade.  
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Responsável pelas Relações com Investidores: 

Joana Appleton 

Morada: Península da Mitrena 

  Apartado 55,  2901-861 Setúbal 

  Portugal 

E-mail: joana.la@portucelsoporcel.com 

Tel: + 351 265 700 566  

 

3.6. Responsáveis por esta Publicação 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é da PORTUCEL, que declara que os elementos 

nela inscritos estão em conformidade com as disposições legais aplicáveis e confirma a exatidão 

das informações. 

Os Estatutos e os Relatórios e Contas da PORTUCEL poderão ser consultados na respetiva sede e 

estão também disponíveis no sítio da Internet da PORTUCEL, em 

http://www.portucelsoporcel.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joana.la@portucelsoporcel.com
http://www.portucelsoporcel.com/
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3.7. Situação Económica e Financeira  

3.7.1. Contas Consolidadas  

 
3.7.1.1. Balanços Consolidados 
 

 

Valores em EUR   2011 2010 2009 

ATIVO 
 

      

Ativos não correntes 
    Goodwill 
 

376.756.383  376.756.384  376.756.384  

Outros ativos intangíveis 
 

2.776.759  94.486  2.341.138  

Ativos fixos tangíveis 
 

1.529.709.225  1.604.129.728  1.626.391.468  

Ativos biológicos 
 

110.769.306  110.502.616  -  

Ativos Financeiros disponíveis para venda 
 

126.032  126.074  118.289.970  

Investimentos em associadas 
 

1.778.657  516.173  130.074  

Ativos Detidos para Venda 
 

-  -  -  

Valores a receber não correntes 
   

-  

Ativos por impostos diferidos 
 

46.271.758  22.963.945  17.762.957  

    2.068.188.120  2.115.089.406  2.141.671.991  

Ativos correntes 
    Inventários 
 

188.690.926  172.899.681  147.268.818  

Valores a receber correntes 
 

242.257.094  212.839.536  168.190.561  

Estado 
 

54.684.123  32.228.030  51.477.448  

Caixa e Equivalentes de caixa 
 

267.431.715  133.958.910  52.549.252  

    753.063.858  551.926.157  419.486.079  

Ativo Total   2.821.251.978  2.667.015.563  2.561.158.070  

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
    Capital e Reservas 
    Capital Social 
 

767.500.000  767.500.000  767.500.000  

Ações próprias 
 

(42.154.975) (26.787.706) (26.787.706) 

Reservas de justo valor 
 

(523.244) 78.040  (1.456.243) 

Reserva Legal 
 

57.546.582  47.005.845  42.330.224  

Reservas de conversão cambial 
 

(485.916) 881.575  241.567  

Resultados líquidos de exercícios anteriores 
 

499.721.012  304.020.378  383.418.964  

Resultado líquido exercício 
 

196.331.389  210.588.080  105.079.560  

    1.477.934.848  1.303.286.212  1.270.326.366  

Interesses Não Controlados 
 

220.660  216.755  230.003  

    1.478.155.508  1.303.502.967  1.270.556.369  

Passivos não correntes 
    Passivos por impostos diferidos 
 

193.236.695  164.998.958  138.441.365  

Obrigações com pensões de reforma 
 

16.682.785  13.713.756  19.518.247  

Provisões 
 

19.602.592  25.213.377  24.160.450  

Passivos remunerados 
 

566.813.031  729.696.907  420.985.054  

Outros passivos 
 

18.109.324  24.471.153  28.076.744  

    814.444.427  958.094.151  631.181.860  

Passivos correntes 
    Passivos remunerados 
 

164.085.292  91.250.000  331.311.677  

Valores a pagar correntes 
 

284.893.379  264.839.433  272.530.233  

Estado 
 

79.673.372  49.329.012  55.577.931  

    528.652.043  405.418.445  659.419.841  

Passivo Total   1.343.096.470  1.363.512.596  1.290.601.701  

Capital Próprio e Passivo Total   2.821.251.978  2.667.015.563  2.561.158.070  
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3.7.1.2. Demonstrações de Resultados Consolidados 
 

 

Valores em EUR   2011 2010 2009 

Réditos 
 

   

Vendas 
 

1.484.263.944  1.381.917.937  1.091.194.393  

Prestações de Serviços 
 

3.620.349  3.537.751  4.114.681  

Outros Rendimentos e G.Operacionais 
 

   

Ganhos na alienação de ativos não correntes 
 

75.040  3.194.781  2.984.343  

Outros proveitos operacionais 
 

21.407.643  19.664.346  31.757.249  

Variação de justo valor nos ativos biológicos 
 

266.689  (7.787.354) (4.537.080) 

Gastos e Perdas 
 

   

Inventários Consumidos e Vendidos 
 

(580.268.510) (517.223.456) (485.155.693) 

Variação da Produção 
 

(38.752.817) (5.635.463) 1.347.874  

Materiais e serviços consumidos 
 

(358.296.358) (336.907.043) (288.945.219) 

Gastos com o Pessoal 
 

(133.713.092) (127.020.239) (114.743.918) 

Outros Gastos e Perdas 
 

(13.529.807) (13.574.714) (15.856.762) 

Provisões Líquidas 
 

5.610.786  (1.165.032) 21.464.011  

Depreciações, amortizações e perdas por Imparidade   (124.527.404) (121.184.784) (111.544.032) 

Resultados Operacionais 
 

266.156.463  277.816.730  132.079.847  

     

Resultados apropriados de associados e emp. Conjuntos 
 

593.751  -  -  

Resultados Financeiros   (16.346.454) (20.079.417) (7.545.480) 

Resultados antes de impostos 
 

250.403.760  257.737.313  124.534.367  

     

Imposto sobre rendimento   (54.057.904) (47.157.088) (19.461.901) 

Resultados após imposto 
 

196.345.856  210.580.225  105.072.466  

     

Interesses Não Controlados   (14.467) 7.855  7.094  

Resultado Líquido do Período 

 

196.331.389  210.588.080  105.079.560  
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3.7.1.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 
 

 
Valores em EUR 

 
2011 

 
2010 2009 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
   

Recebimentos de clientes  1.541.096.400  1.463.346.689  1.193.444.683  

Pagamentos a fornecedores  1.163.973.302  1.155.853.247  910.416.119  

Pagamentos ao pessoal  99.055.053  109.150.271  103.495.467  

     Fluxos gerados pelas operações  278.068.046  198.343.171  179.533.098  

    
(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento  (25.790.587) (29.614.419) (30.851.143) 

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à atividade operacional  53.395.670  75.682.439  96.386.792  

    
     Fluxos das atividades operacionais (1) 305.673.129  244.411.191  245.068.746  

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO  
   

Recebimentos provenientes de: 
   

Investimentos financeiros  -  -  6.500  

Ativos tangíveis -  -  -  

Ativos intangíveis (Licenças CO2) -  10.604.340  5.522.900  

Subsídios ao investimento 5.474.411  30.150  6.009.539  

Juros e proveitos similares  6.525.765  7.042.208  10.141.814  

Dividendos -  -  -  

     Fluxos gerados pelas operações (A) 12.000.176  17.676.698  21.680.753  

Pagamentos respeitantes a: 
   

Investimentos financeiros  -  -  -  

Ativos tangíveis 62.144.852  50.535.227  371.228.324  

Ativos intangíveis -  -  -  

     Fluxos gerados pelas operações (B) 62.144.852  50.535.227  371.228.324  

     Fluxos das atividades de investimento  (2 = A - B) (50.144.676) (32.858.529) (349.547.571) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO  
   

Recebimentos provenientes de: 
   

Empréstimos obtidos  -  400.000.000  65.000.000  

Juros e custos similares  -  -  -  

     Fluxos gerados pelas operações (C) -  400.000.000  65.000.000  

Pagamentos respeitantes a: 
   

Empréstimos obtidos  85.000.000  328.125.000  16.048.260  

Amortização de contratos de locação financeira  -  -  -  

Juros e custos similares  21.688.378  22.258.740  33.108.907  

Aquisição de Ações Próprias 15.367.269  -  2.356.650  

Dividendos e reservas distribuídas -  179.759.263  79.006.792  

     Fluxos gerados pelas operações (D) 122.055.647  530.143.003  130.520.609  

     Fluxos das atividades de financiamento  (3 = C - D) 122.055.647  (130.143.003) (65.520.609) 

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1)+(2)+(3) 133.472.805  81.409.658  (169.999.434) 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 133.958.910  52.549.252  222.548.686  

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO 267.431.715  133.958.910  52.549.252  
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3.7.2. Contas Individuais  

 

3.7.2.1. Balanços Individuais 
 

Valores em EUR Nota 2011   2010   2009 

  
 

          

ATIVO 
 

          

Ativo não correntes 
 

          

Ativos fixos tangíveis 6 299.279.347   323.157.541   334.406.979 

Goodwill 8 376.756.384   376.756.384   376.756.384 

Ativos intangíveis 9 17.133   44.697   272.450 
Participações financeiras - método da equivalência 
patrimonial 10 1.636.604.574   1.299.071.360   1.056.389.407 

Ativos por impostos diferidos 11 5.680.978   3.222.764   2.473.867 

  
 

2.318.338.416   2.002.252.746   1.770.299.087 

Ativos correntes 
 

          

Inventários 12 52.464.565   60.060.202   57.789.784 

Clientes  13 53.091.042   13.610.896   105.981.624 

Adiantamentos a fornecedores 13 467.653   107.267   607.079 

Estado e outros entes públicos 14 19.346   11.793.815   2.895.652 

Acionistas/ sócios 5 23.702.341   94.304.071   42.077.101 

Outras contas a receber 13 65.948.574   110.761.900   158.221.786 

Diferimentos 15 4.310.578   6.030.070   4.974.035 

Caixa e depósitos bancários 4 61.878.951   104.150.946   7.160.244 

  
 

261.883.050   400.819.167   379.707.305 

Total do Ativo   2.580.221.466   2.403.071.913   2.150.006.392 

  
 

          

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
 

          

Capital próprio  
 

          

Capital realizado 16 767.500.000   767.500.000   767.500.000 

Ações próprias 16 (48.441.693)   -   - 

Reservas legais 16 57.546.582   47.005.845   42.330.225 

Resultados transitados 16 424.075.259   239.930.511   311.825.188 

Ajustamentos em ativos financeiros 16 18.822.173   (24.390.022)   (50.344.538) 

Outras variações no capital próprio 16 23.353.810   28.129.304   17.537.875 

  
 

1.242.856.131   1.058.175.638   1.088.848.750 

Resultado líquido do exercício   173.423.894   210.814.731   116.154.950 

Total do Capital Próprio   1.416.280.025   1.268.990.369   1.205.003.700 
  

 
          

Passivo 
 

          

Passivo não correntes 
 

          

Provisões 17 16.899.637   11.777.734   1.139.510 

Financiamentos obtidos 18 569.047.619   733.125.000   424.375.000 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 19 3.599.301   2.766.331   3.843.062 

Passivos por impostos diferidos 11 95.362.529   65.616.214   24.669.641 

Outras contas a pagar 18 862.972   2.796.004   1.575.713 

    685.772.058   816.081.283   455.602.926 

Passivo correntes 
 

          

Fornecedores 18 47.551.073   73.790.355   84.688.564 

Estado e outros entes públicos 14 50.325.330   33.604.662   44.519.684 

Acionistas/ sócios 5 191.659.106   92.183.428   - 

Financiamentos obtidos 18 164.077.381   91.250.000   331.250.000 

Outras contas a pagar 18 24.556.493   27.171.816   28.941.518 

    478.169.383   318.000.261   489.399.766 

Total do Passivo   1.163.941.441   1.134.081.544   945.002.692 

  
 

          

Total do Capital Próprio e do Passivo   2.580.221.466   2.403.071.913   2.150.006.392 
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3.7.2.2. Demonstrações de Resultados Individuais 

 

  

Valores em EUR Nota 2011 2010 2009 

            

Vendas e serviços prestados 20 521.344.071 602.056.716 511.200.412 

Subsídios à exploração 21 1.052.898 941.090 1.764.907 

Ganhos e (perdas) imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 22 206.907.006 152.190.405 121.092.977 

Variação nos inventários da produção 12 (8.410.168) 2.926.532 (10.111.259) 

Trabalhos para a própria entidade 
 

35.519 69.958 282.859 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 12 (277.149.149) (291.327.852) (281.285.557) 

Fornecimentos e serviços externos 23 (136.961.643) (176.851.181) (166.131.968) 

Gastos com o pessoal  24 (45.807.798) (48.035.093) (43.393.117) 

Imparidades de inventários ((perdas)/ reversões) 12 - 167.881 5.136.104 

Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/ reversões) 13 (2.939) (47.898) (124.616) 

Provisões ((aumentos)/ reduções) 19 (5.121.903) (10.638.224) 18.546.726 

Outros rendimentos e ganhos 25 14.808.919 14.716.014 14.469.876 

Outros gastos e perdas 26 (7.032.410) (4.810.415) (4.149.677) 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  
 

263.662.403 241.357.933 167.297.667 

(Gastos)/ reversões de depreciação e de amortização 27 (37.251.205) (29.133.122) (56.930.150) 

Imparidade de ativos depreciáveis/ amortizáveis ((perdas)/ reversões) 27 (18.002) (2.729.133) 1.252.082 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 
 

226.393.196 209.495.678 111.619.599 

Juros e rendimentos similares obtidos 28 6.547.727 10.072.890 24.827.013 

Juros e gastos similares suportados 28 (27.135.643) (27.568.142) (32.636.394) 

Resultado antes de impostos 
 

205.805.280 192.000.426 103.810.218 

Imposto sobre o rendimento 11 (32.381.386) 18.814.305 12.344.732 

Resultado líquido do exercício 

  
  
  173.423.894  210.814.731  116.154.950  

      - -   

Resultados por ação         

Resultados básicos por ação, EUR 29 0,23  0,27    

Resultados diluídos por ação, EUR 29 0,23  0,27    
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3.7.2.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa Individuais 

 

  

Valores em EUR   Nota   2011   2010   2009 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
        

  
Recebimentos de clientes  

   
634.789.768 

 
967.680.498 

 
475.885.101 

  
Pagamentos a fornecedores  

   
(629.296.443) 

 
(635.366.804) 

 
(397.753.076) 

  
Pagamentos ao pessoal  

   
(45.669.999) 

 
(45.336.127) 

 
(47.257.195) 

      Caixa gerada pelas operações       (40.176.674)   286.977.567   30.874.830 

           

  
(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento  

   
(25.879.298) 

 
(14.441.678) 

 
36.419.225 

  
Outros (pagamentos)/recebimentos   

   
53.466.418 

 
39.317.300 

 
46.771.725 

         Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)       (12.589.554)   311.853.189   114.065.780 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  
        

 
Pagamentos respeitantes a: 

        

  
Ativos fixos tangíveis 

   
(15.509.958) 

 
(42.766.146) 

 
(71.802.333) 

  
Investimentos financeiros  

   
(64.596.804) 

 
(222.459.625) 

 
(208.747.738) 

            (80.106.762) 
 

(265.225.771) 
 

(280.550.071) 

 
Recebimentos provenientes de: 

        

  
Ativos fixos tangíveis 

   
20.069 

 
1.739.151 

 
11.402.778 

  
Ativos intangíveis 

   
- 

 
62.364 

 
196.071 

  
Investimentos financeiros  

   
144.822 

 
991.868 

 
17.723 

  
Subsídios de investimento 

   
- 

 
- 

 
- 

  
Juros e ganhos similares  

   
2.966.808 

 
1.545.376 

 
21.290.508 

  
Dividendos 

   
41.464.553 

 
156.570.460 

 
202.778.596 

            44.596.252 
 

160.909.219 
 

235.685.676 

         Fluxos de caixa das atividades de investimento  (2)       (35.510.510)   (104.316.552)   (44.864.395) 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  
        

 
Recebimentos provenientes de: 

       
- 

  
Financiamentos obtidos  

   
164.931.718 

 
218.910.007 

 
59.625.916 

  
Outras operações de financiamento 

   
- 

 
- 

 
- 

            164.931.718 
 

218.910.007 
 

59.679.595 

 
Pagamentos respeitantes a: 

        

  
Financiamentos obtidos  

   
(91.250.000) 

 
(125.000.000) 

 
(9.461.085) 

  
Aquisição de ações próprias 

   
(48.441.693) 

 
- 

 
- 

  
Juros e gastos similares  

   
(19.411.956) 

 
(21.100.192) 

 
(44.208.404) 

  
Dividendos 

   
- 

 
(183.355.750) 

 
(80.585.500) 

            (159.103.649)   (329.455.942)   (134.254.989) 

                    Fluxos de caixa das atividades de financiamento  (3)       5.828.069   (110.545.935)   (74.575.394) 

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

(42.271.995) 
 

96.990.702 
 

(5.374.009) 

EFEITO DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO 
   

- 
    CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 

   
104.150.946 

 
7.160.244 

 
12.534.253 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO   4   61.878.951   104.150.946   7.160.244 

 

 


