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DEFINIÇÕES 
 
Excepto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 
presente Prospecto, os significados aqui referidos: 
 
CIRC Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, com 

a redacção em vigor na presente data. 

CIRS Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, com 

a redacção em vigor na presente data. 

CMVM Designa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Código das Sociedades 
Comerciais ou CSC 

Designa o Código das Sociedades Comerciais aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, e suas posteriores 

alterações. 

Código dos Valores Mobiliários 
ou CVM 

Designa o Código dos Valores Mobiliários aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro, e alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 61/2002, de 20 de Março, pelo Decreto-Lei 

n.º 107/2003, de 4 de Junho e pelo Decreto-Lei n.º 66/2004, de 24 

de Março, pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março e pelo 

Decreto-Lei n.º 219/2006, de 2 de Novembro. 

EBF Designa o Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, com a redacção em vigor na 

presente data. 

Euronext Lisbon Designa a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A.. 

Líder Designa o Caixa – Banco de Investimento, S.A.. 

CaixaBI Designa o Caixa - Banco de Investimento, S.A.. 

Sonae Indústria ou Emitente Designa a Sonae Indústria, SGPS, S.A.. 

SI Designa a sociedade denominada Sonae Indústria - SGPS, S.A., 

extinta por fusão na Sonae Indústria. 

Obrigações Designa as obrigações subscritas no âmbito da oferta particular. 

Obrigacionista Designa os detentores das Obrigações. 

Eur ou € Designa o Euro, a moeda única Europeia. 

POC Designa o Plano Oficial de Contabilidade. 

IFRS Designa as Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(Internacional Financial Reporting Standards). 
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AVISO 
 

A forma e o conteúdo do presente Prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 
Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 486/99 de 13 de Novembro e posteriores alterações, ao 
disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão de 29 de Abril, com a redacção que lhe 
foi dada pela rectificação de 16 de Junho de 2004 e demais legislação aplicável, sendo as 
entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é  
atribuída nos termos do disposto nos artigos 149º, 150º e 243º do Código de Valores 
Mobiliários – responsáveis pela veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da 
informação nele contida à data da sua publicação. Nos termos do artigo 149º do Código de 
Valores Mobiliários, são responsáveis pelo conteúdo da informação contida no Prospecto o 
emitente, os titulares do órgão de administração do Emitente, as sociedades de revisores oficiais 
de contas, entre outros mencionados no referido artigo (a este respeito vide os Capítulos 1 e 2 
deste Prospecto). 
 
A presente admissão à negociação ao Eurolist by Euronext da Euronext Lisbon diz respeito a 
Obrigações já em circulação e destina-se a permitir a sua transmissibilidade através da bolsa 
(mercado regulamentado). 
 
O presente Prospecto refere-se à emissão da Sonae Industria, de 1.000 obrigações escriturais, 
ao portador, denominadas “SONAE INDUSTRIA – 2006 / 2013” com valor nominal de € 50.000 
cada, com o valor global de € 50.000.000, tendo sido realizada mediante subscrição particular e 
directa com pagamento integral na data de emissão. 
 
A presente emissão está representada por valores mobiliários escriturais, ao portador, 
exclusivamente materializados pela sua inscrição em contas abertas em nome dos respectivos 
titulares, nos termos do disposto no Código dos Valores Mobiliários e demais legislação em 
vigor.  
 
As Obrigações têm um prazo de 7 anos e uma taxa de juro variável cujo cupão semestral é 
indexado à EURIBOR adicionado de um spread de 0,86%, sendo integralmente reembolsadas de 
uma só vez no final do 7º ano. A emissão foi realizada através de subscrição particular em 3 de 
Julho de 2006. 
 
É solicitada a admissão à negociação ao Eurolist by Euronext da Euronext Lisbon das 
Obrigações escriturais, ao portador, representativas da emissão supra referida, sendo previsível 
que a mesma venha a ocorrer após a publicação do presente Prospecto. 
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CAPÍTULO 1 – RESPONSÁVEIS  

1.1. Responsáveis pelo Prospecto   

A forma e o conteúdo do Prospecto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 
Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 486/99 de 13 de Novembro com a redacção em vigor na 
presente data, ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão de 29 de Abril com a 
redacção da rectificação de 16 de Junho de 2004, e demais legislação aplicável, sendo as 
entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é  
atribuída nos termos do disposto nos artigos 149º, 150º e 243º do Código de Valores 
Mobiliários – responsáveis pela veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da 
informação nele contida à data da sua publicação. 

1.1.1. Emitente 

A Sonae Indústria, com sede em Lugar do Espido, Via Norte, Maia, Portugal, registada na 
Conservatória Registo Comercial da Maia sob o número de matrícula 506 035 034, Pessoa 
Colectiva 506 035 034, com o capital social integralmente subscrito e realizado de € 700.000.000. 

1.1.2. Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da Sonae Indústria é composto por 11 administradores, eleitos na 
Assembleia Geral de Accionistas. O Conselho de Administração elege o Presidente. O número 
de Administradores Não-executivos (6) excede o número de Administradores Executivos (5); dos 
Administradores Não-executivos, 4 são Independentes, ou seja, não estão associados a grupos 
de interesse relacionados quer com a Sociedade, quer com o seu accionista de referência, para 
além de não terem interesses relevantes que possam interferir com a capacidade de exercer 
livremente a sua função. Estes Administradores independentes exercem uma influência 
importante no processo de tomada de decisões e no desenvolvimento da Estratégia e da política 
da empresa e, como tal, o Conselho de Administração apresenta um equilíbrio entre o número de 
Administradores, que representam os accionistas de referência e o número de Administradores 
independentes. O mandato do Conselho de Administração é de três anos, com a possibilidade de 
reeleição. Todos os membros do Conselho de Administração foram designados, com efeitos a 
partir de 5 de Abril de 2006 (a este respeito, vide tabela 1). 
 

Tabela 1 – Membros do Conselho de Administração da Sonae Indústria 

Conselho de Administração Função 
Belmiro Mendes de Azevedo Presidente 

Jose Alvaro Cuervo Garcia Vogal 

Angel Manuel Garcia Altozano Vogal 

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Vogal 

Per Otto Knuts Vogal 

Knut Thomas Alarik Nystén Vogal 

Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar CEO 

Christian Günther Schwarz Vogal 

Rui Manuel Gonçalves Correia CFO 

José António Comesaña Portela Vogal 

Louis Maurice Brassard Vogal 
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O endereço de contacto de todos os membros do Conselho de Administração é o seguinte: 
Lugar do Espido, Via Norte, Maia. 

1.1.3. Fiscal Único 

- Efectivo: “PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda.”, representada pelo               
Dr. António Joaquim Brochado Correia ou pelo Dr. José Pereira Alves. 

- Suplente: Dr. Hermínio António Paulos Afonso.  

1.1.4. Revisores Oficiais de Contas 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Deloitte & Associados, SROC, S.A. inscrita na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 231, 
representada pelo Dr. Jorge Manuel Araújo de Beja Neves (ROC n.º 746), responsável pelas 
Certificações Legais de Contas e pelos Relatórios e pareceres do Fiscal Único da Sonae 
Indústria relativos aos Exercícios de 2004 e 2005 

1.1.5. Auditor Independente 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Deloitte & Associados, SROC, S.A. inscrita na 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 231, 
representada pelo Dr. Jorge Manuel Araújo de Beja Neves (ROC n.º 746), responsável pelo 
Relatório de Auditoria às demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sonae 
Indústria reportadas a 31 de Dezembro de 2004 e 31 de Dezembro de 2005. 
 
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, PricewaterhouseCoopers & Associados – 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas sob o n.º 183 e registada na CMVM sob o n.º 9077, representada pelo Dr. António 
Joaquim Brochado Correia (ROC n.º 1.076), responsável pelo Relatório de Revisão Limitada às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sonae Indústria reportadas a 30 Junho 
2006. 

1.2. Declaração sobre a Informação constante do Prospecto  

Para os efeitos do disposto no ponto 1.2. do Anexo IX do Regulamento (CE) n.º 809/2004 da 
Comissão de 29 de Abril com a redacção da rectificação de 16 de Junho de 2004, a Sonae 
Indústria e as demais entidades que, nos termos do ponto 1.1. deste Prospecto são 
responsáveis pela informação ou parte da informação nele contida, vêm declarar que, tendo 
efectuado todas as diligências razoáveis para o efeito e tanto quanto é do seu melhor 
conhecimento, as informações constantes do Prospecto são conformes com os factos a que se 
referem e não contêm omissões susceptíveis de afectar o seu alcance. 
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CAPÍTULO 2 – REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITOR EXTERNO 

2.1. Revisores Oficiais de Contas 

Para informações sobre os Revisores Oficiais de Contas da Sonae Indústria vide o ponto 1.1.4 
deste Prospecto. 

2.2. Auditor Independente 

Para informações sobre o Auditor Independente da Sonae Indústria vide o ponto 1.1.5 deste 
Prospecto. 
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CAPÍTULO 3 – FACTORES DE RISCO  

As Obrigações objecto da presente admissão constituem uma responsabilidade directa, 
incondicional e geral da Emitente, que empenhará toda a sua boa fé no respectivo cumprimento. 
As Obrigações constituem obrigações comuns da Emitente, a que corresponderá um tratamento 
“pari passu” com todas as outras dívidas e compromissos presentes ou futuros não 
especialmente garantidos ou não subordinados da Emitente, sem prejuízo dos privilégios que 
resultem da lei.  

Os potenciais investidores em Obrigações da Sonae Indústria deverão, previamente à 
realização do seu investimento, tomar em consideração no seu processo de tomada de decisão, 
em conjunto com a demais informação contida neste Prospecto, os seguintes factores de risco: 

A Sonae Indústria sofreu uma alteração na Estrutura Organizativa  
Em Setembro de 2005, teve início a operação de cisão-fusão e fusão da SONAE – SGPS, S.A. 
por destaque de parte da participação detida por esta sociedade na SI e a sua incorporação na 
sociedade SONAE 3P – Panels, Pulp and Paper, SGPS, S.A., a qual, através de uma simultânea 
operação de fusão, incorporou a totalidade do capital social da SI. Esta operação conduziu à 
extinção da SI e à alteração da denominação social da SONAE 3P – Panels, Pulp and Paper, 
SGPS, S.A. para SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A., com efeitos a partir do dia 20 de Dezembro 
de 2005. Esta operação implicou uma alteração significativa da estrutura accionista. 

 

 
Figura 1 – Estrutura Accionista da Sonae Indústria a 30 Setembro 2006 

 
A Efanor Investimentos, SGPS, S.A. detém uma participação, directa e indirecta, de cerca de 
57,99% no capital social da Sonae Indústria, que lhe permite controlar a Sonae Indústria, 
nomeadamente no que respeita à designação dos seus órgãos sociais, à política de distribuição 
de dividendos e à sua estratégia empresarial. Os efeitos principais do processo de cisão foram, 
por um lado, o facto da Sonae Indústria se ter tornado numa entidade autónoma em relação ao 
Grupo Sonae SGPS e, por outro, ter aumentado a sua visibilidade perante os mercados de 
capitais, resultante da alteração significativa do seu free float, o qual passou de menos de 3% 
para mais de 42%.  
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A Sonae Indústria, enquanto sociedade gestora de participações sociais, não desenvolve 
directamente qualquer outra actividade, pelo que o cumprimento das obrigações por si 
assumidas depende dos cash-flows gerados pelas suas participadas 
A Sonae Indústria, enquanto sociedade gestora de participações sociais, tem como principais 
activos as acções representativas do capital social das sociedades por si participadas. A Sonae 
Indústria depende assim da eventual distribuição de dividendos por parte das sociedades suas 
participadas, do pagamento de juros, do reembolso de empréstimos concedidos e de outros 
fundos distribuídos por essas sociedades.  

A capacidade das sociedades participadas pela Sonae Indústria lhe disponibilizarem fundos 
dependerá, em parte, da sua capacidade de gerarem cash-flows positivos no âmbito das suas 
actividades operacionais. A capacidade destas sociedades de, por um lado, distribuírem 
dividendos e, por outro, pagarem juros e reembolsarem empréstimos concedidos pela Sonae 
Indústria, está sujeita, nomeadamente, a restrições estatutárias e fiscais, aos respectivos 
resultados, às reservas disponíveis e à sua estrutura financeira. 

As sociedades participadas pela Sonae Indústria desenvolvem a sua actividade em 
mercados diversificados geograficamente 
As sociedades participadas pela Sonae Indústria desenvolvem a sua actividade em mercados 
diversificados geograficamente, com presença industrial nos seguintes países: Portugal, 
Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Brasil, Suíça e África do Sul. Pelo que as 
suas actividades são naturalmente influenciadas pela conjuntura económica e política vivida 
nesses mercados, bem como pelo agravamento da situação socio-política a nível mundial. 

Algumas sociedades participadas pela Sonae Indústria actuam em mercados emergentes, 
designadamente no Brasil e África do Sul, podendo a evolução da conjuntura económica desses 
países afectar o desenvolvimento dos negócios dessas participadas.  

Custos energéticos  
O impacto dos elevados níveis dos preços do petróleo permanece uma preocupação para a 
Sonae Indústria, nomeadamente por força do seu efeito sobre os custos energéticos, dos 
químicos e dos custos de transporte das matérias-primas e de produtos acabados. A manutenção 
da rentabilidade aos níveis actuais dependerá da capacidade de compensar os custos mais 
elevados, através da implementação de medidas de eficiência operacional e da envolvente global 
dos mercados. 

O aumento generalizado dos custos energéticos, e consequentes repercussões em 
sectores tão diversos como as indústrias dos produtos de madeira, as dos metais (como o 
aço ou o alumínio), ou o sector dos transportes, tem também afectado a indústria europeia 
do mobiliário, um dos principais clientes dos produtores de derivados de madeira. A esta 
situação de pressão nos custos de produção juntam-se as dificuldades de fazer repercutir 
esses aumentos no preço final do mobiliário para o consumidor, dado o forte ambiente 
concorrencial vivido entre as empresas produtoras de móveis, agravado pela pressão de 
importações de mobiliário de países asiáticos. 

O aumento na procura das matérias primas para a indústria tem pressionado o aumento 
do preço 
O aumento da procura da matéria-prima de base da indústria de painéis derivados de madeira, 
resultado do aparecimento de novas utilizações, em particular da sua utilização na produção de 
energia (Biomassa), tem gerado uma crescente preocupação entre os produtores europeus de 
derivados de madeira. A Sonae Indústria acompanha este processo em diversos fóruns. 
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A regulamentação ambiental poderá influenciar as decisões de gestão e estratégia da 
Sonae Indústria, bem como afectar os seus resultados operacionais e situação financeira 
A actividade desenvolvida pela Sonae Indústria e suas participadas está sujeita a 
regulamentação ambiental, incluindo regulamentação nacional, directivas emitidas pela 
União Europeia e acordos internacionais, a cujo cumprimento a Sonae Indústria se 
encontra obrigada e que poderão influenciar as suas decisões de gestão e estratégia. Com 
especial relevo para as licenças de emissão de CO2, que só agora se encontram reunidas 
as condições que permitirão à Sonae Indústria planear a gestão deste processo e avaliar 
as potenciais sinergias a desenvolver. Os incentivos criados (e, nalguns casos, as taxas) 
promoveram a mobilização de recursos para a produção de electricidade a partir de fontes 
renováveis, entre as quais a biomassa (definição bastante genérica, que inclui as fracções 
biodegradáveis de vários materiais, entre os quais os de base lenhosa). 

A retoma da procura permitiu uma evolução positiva nos preços 
Após o ano de 2005 ter ficado aquém das expectativas no que diz respeito à procura dos painéis 
derivados de madeira, especialmente na Europa, o ano de 2006 ficou marcado por sinais de 
retoma no sector, impulsionada por um clima económico mais favorável nos sectores do 
mobiliário e da construção civil. Tal situação conduziu a um aumento generalizado de preços dos 
derivados de madeira no mercado Europeu, o que contribuiu para amenizar a pressão exercida 
pela progressão dos custos de produção.  

Do lado da oferta, a consolidação no sector europeu dos derivados de madeira, vivida nos 
últimos anos, contribui também para um equilíbrio mais estável no mercado. 

Na América do Norte, a recuperação da procura, impulsionada pela forte performance do sector 
da construção, veio, juntamente com alguma escassez de oferta de aglomerado de partículas no 
mercado devido ao encerramento de unidades de produção mais antigas, contribuir para um 
aumento de preços no mercado. 

No mercado da América do Sul, a procura continuou a desenvolver-se de forma significativa, o 
que também contribuiu para uma evolução favorável do nível de preços. 

Taxas de câmbio  

Os custos das matérias primas e as receitas da Empresa estão expostos às variações das taxas 
de câmbio do Eur e de outras moedas.  

Notação de Risco  
A oferta de subscrição das Obrigações não foi objecto de notação por uma sociedade de 
prestação de serviços de notação de risco (rating) registada na CMVM. 
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CAPÍTULO 4 – ANTECEDENTES, EVOLUÇÃO, INVESTIMENTOS E POLÍTICA DE 
INVESTIGAÇÃO DO EMITENTE  

4.1. Antecedentes e Evolução do Emitente 

4.1.1. Denominação Jurídica e Comercial do Emitente 

A denominação jurídica do Emitente é SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.. 

4.1.2. Registo e Número de Pessoa Colectiva 

A Sonae Indústria, com sede em Lugar do Espido, Via Norte, Maia, Portugal, com o capital 
social integramente subscrito e realizado de € 700.000.000, Pessoa Colectiva 506 035 034, 
encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número de matrícula 
506 035 034. 

4.1.3. Constituição do Emitente 

A Sonae Indústria foi constituída por escritura pública outorgada no dia 22 de Julho de 2002, 
então com a designação jurídica de Sonae 3P – Panels, Pulp and Paper, SGPS, S.A. e registada 
em Portugal, na Conservatória do Registo Comercial da Maia em 18 de Outubro de 2002. Em 20 
de Dezembro de 2005 foi registada na competente Conservatória do Registo Comercial a 
operação de cisão-fusão e fusão da SI que determinou a extinção desta sociedade em 
consequência da sua incorporação na Sonae 3P. Operada a fusão, a Sonae 3P manteve a sua 
existência jurídica, adoptando a denominação Sonae Indústria, SGPS, SA, e extinguiu-se, por via 
daquela, a sociedade anteriormente denominada Sonae Indústria – SGPS, S.A.. 

4.1.4. Sede, Forma Jurídica e Legislação que Regula a Actividade do Emitente 

A sede da Sonae Indústria é em Lugar de Espido, Via Norte, Maia. 
 
A Sonae Indústria rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades gestoras de participações 
sociais, pelo Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, posteriormente alterado e pelos seus 
estatutos, não tendo a sua actividade legislação específica que lhe seja aplicável.  

4.1.5. Alterações Significativas no Emitente 

Desde a constituição da Sonae Indústria não ocorreu qualquer acontecimento excepcional que 
tenha afectado, ou se preveja vir a afectar significativamente as actividades da Empresa. 
 
Não existem quaisquer patentes, licenças, contratos de concessão ou outro tipo de contratos que 
sejam determinantes na actividade da Sonae Indústria. 

4.2. Investimentos Realizados 

4.2.1. Investimentos Financeiros 

As participações financeiras em empresas nas quais a Sonae Indústria detenha, directa ou 
indirectamente, mais de 50% dos direitos de voto em Assembleia Geral de Accionistas ou 
detenha o poder de controlar as suas políticas financeiras e operacionais (definição de controlo 
utilizada pelo Grupo), foram incluídas nestas demonstrações financeiras consolidadas, pelo 
método de consolidação integral. O capital próprio e o resultado líquido destas empresas 
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correspondente à participação de terceiros nas mesmas, são apresentados separadamente no 
balanço consolidado e na demonstração de resultados consolidada, respectivamente, na rubrica 
Interesses Minoritários. 

Os investimentos financeiros em empresas associadas (empresas onde a Sonae Indústria 
exerce uma influência significativa, através da participação nas decisões financeiras e 
operacionais da empresa, mas não detém quer o controlo quer o controlo conjunto das mesmas - 
geralmente investimentos representando entre 20% e 50% do capital de uma empresa) são 
registados pelo método da equivalência patrimonial. As partes de capital em empresas do grupo 
e associadas são registadas ao custo de aquisição adicionado de eventuais despesas de 
compra. É feita uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas do grupo e 
associadas quando existem indícios de que o activo possa estar em imparidade, sendo registado 
como custo as perdas de imparidade que se demonstrem existir. Os rendimentos resultantes de 
investimentos financeiros (dividendos recebidos) são registados na demonstração de resultados 
do exercício em que é decidida e anunciada a sua distribuição. 

Os investimentos detidos até ao vencimento são classificados como investimentos não correntes, 
excepto se o seu vencimento ocorrer num prazo inferior a 12 meses da data do balanço, sendo 
registados nesta rubrica os investimentos com maturidade definida para os quais a Sonae 
Indústria tem intenção e capacidade de os manter até essa data.  
 
Os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados são classificados como 
investimentos correntes. Os investimentos disponíveis para venda são classificados como Activos 
não correntes. 
  
Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos 
respectivos contratos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira. 
Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é o justo valor do 
preço pago, incluindo despesas de transacção.  
 
Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados a justo valor através de resultados e 
os investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelos seus justos valores por  
referência ao seu valor de mercado à data do balanço, sem qualquer dedução relativa a custos 
da transacção que possam vir a ocorrer até à sua venda.  
Os investimentos que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com 
fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas 
por imparidade. 
 
A composição do investimento financeiro da Sonae Indústria para os anos de 2004 e 2005 e 
para o 1º semestre de 2006 foi a seguinte: 

Tabela 2 – Investimentos Financeiros (Eur) 

4.2.2. Investimentos em Imobilizado Corpóreo 

As imobilizações corpóreas adquiridas até 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para IFRS), 
encontram-se registadas ao seu “deemed cost”, o qual corresponde ao custo de aquisição, ou 
custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal até àquela data, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. 
As imobilizações adquiridas após aquela data encontram-se registadas ao custo de aquisição, 
deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.  
 

Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente
Valor líquido dos Invest. em filiais excluídas da consolidação - 64.833 - 64.833 - 72.703
Valor líquido dos Invest. em associadas - 3.340.781 - 3.148.389 - 3.168.799
Valor líquido dos Invest. disponíveis para venda - 1.414.603 - 1.372.620 - 6.303.830
Valor líquido dos Invest. mensurados ao justo valor 15.690.272 - 3.041.265 - 5.980.187 -

31.12.2005 31.12.200430.06.2006



 
PROSPECTO DE ADMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SONAE INDÚSTRIA 2006/2013 

16

As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas 
constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

          Tabela 3 - Investimentos em Imobilizado Corpóreo (Eur). 

Imobilizado Bruto 30.06.2006 IFRS 31.12.2005 IFRS 31.12.2004 IFRS
Terrenos e Edifícios -1.481.587 1.141.087 -60.591.263
Equipamento básico -23.425.003 67.243.359 -103.036.006
Equipamento de Transporte -316.403 -279.355 -4.681.190
Ferramentas e utensílios -125.641 2.311.196 112.334
Equipamento Administrativo -611.003 3.201.902 -10.331.356
Outros Activos Tangíveis 28.994 321.921 -8.057.574
Imobilizações em curso 29.335.661 -206.691 -5.180.271

Total 3.405.018 73.733.419 -191.765.326  

 



 
PROSPECTO DE ADMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SONAE INDÚSTRIA 2006/2013 

17

4.3. Ambiente 

A Sonae Indústria reconhece que a gestão ambiental é um pilar da sustentabilidade para o 
futuro. A política ambiental do Grupo é utilizada como referência de gestão para: 
 

 cumprir a legislação respeitante a todas as vertentes ambientais; 
 
 utilizar sustentadamente os recursos naturais, nomeadamente pela sua poupança e pela 

redução, reutilização e reciclagem de desperdícios; 
 
 melhorar as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 

 
 minimizar os impactos das suas unidades industriais sobre o ambiente e sobre as 

comunidades onde se inserem. 
 
A Sonae Indústria definiu um conjunto de prioridades, no âmbito da eco-eficiência, para serem 
melhoradas, designadamente: 
 

 Utilização da energia e eficiência; 
 
 Consumo de madeira e abastecimento sustentável de matérias-primas lenhosas; 

 
 Gestão de resíduos; 

 
 CO2 e outras emissões gasosas; 

 
 Utilização da água e águas residuais. 

 
Estas áreas-chave para a Sonae Indústria foram identificadas através de workshops realizados 
em cada uma das unidades fabris europeias. As directrizes para discussão basearam-se nas 
prioridades dos grupos de interesse e na influência operacional de cada unidade sobre o 
ambiente. 
 
Para uma informação mais completa sobre cada um dos pontos em análise poderá ser 
consultado o Relatório Social e Relatório Ambiental incluído no Relatório e Contas de 2005 da 
Sonae Indústria, disponível em formato electrónico, no site da Emitente 
(www.sonaeindustria.com) e no site da CMVM (no Sistema de Difusão de Informação), 
www.cmvm.pt.  
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CAPÍTULO 5 – PANORÂMICA GERAL DAS ACTIVIDADES DO EMITENTE 

5.1. Principais Actividades 

A Sonae Indústria, tendo em conta a actividade desenvolvida, assume-se como o mais 
importante grupo português de empresas industriais do sector dos derivados de madeira. 
 
A sua gama de produtos abrange, nomeadamente: 
 

• aglomerado de partículas (Particleboard);  
 
• MDF (Medium Density Fibreboard); 
 
• OSB (Oriented Strand Board); 
 
• produtos e serviços de valor acrescentado - componentes, soluções e sistemas - para as 

indústrias de mobiliário, construção, decoração e para o sector de bricolage;  
 

e ainda: 
 

• aglomerado de fibras duro (Hardboard); 
 
• laminados decorativos de alta pressão; 
 
• produtos químicos (formaldeído, resinas à base de formaldeído e papéis impregnados).  
 

A Sonae Indústria é, a nível mundial, o maior produtor de painéis crus, com uma capacidade 
total de produção de 10.0 milhões de m3 e, a nível europeu, o segundo maior produtor, com uma 
capacidade de produção de 8.1 milhões de m3. 

5.2. Breve Historia 

A SONAE - SOCIEDADE NACIONAL DE ESTRATIFICADOS, SARL foi fundada em 1959 na Maia, 
onde tem a sua sede, com o objectivo de produzir termolaminados decorativos. 
 
O processo de diversificação da SONAE inicia-se em 1971, ao assumir o controlo da Novopan, 
uma fábrica de aglomerado de madeira situada em Rebordosa, Paredes, perto do Porto. Instala 
também a primeira linha de revestimento melamínico em Portugal e inicia-se na produção de 
componentes para mobiliário e decoração. 
 
Em 1975, a SONAE inicia a actividade no sector da química industrial, através da produção de 
resinas melamínicas e fenólicas. 
 
Na década de 80 continua um período de forte expansão da actividade industrial, com 
investimentos importantes que, em 1979, se traduziram no aumento da capacidade instalada de 
componentes e de revestimento de aglomerado e, em 1982, no arranque das unidades de 
formaldeído e de resinas ureicas. 
 
O objectivo de liderança no sector de aglomerado de madeira em Portugal inicia-se em 1984 com 
a aquisição da Agloma - então a maior unidade produtora do país - cuja modernização inicia de 
imediato. 
 
Em 1986, a SONAE reorganiza-se agrupando o universo das suas empresas em diversas Áreas 
Estratégicas de Negócios, surgindo entre outras a Área Indústria. 
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Em finais de 1988 é constituída a holding do Grupo designada por SONAE INVESTIMENTOS, 
SGPS, S.A. - e ocorrem substanciais alterações na organização.  
 
O património industrial da unidade da Maia foi integrado na SONAE INDÚSTRIA DE 
REVESTIMENTOS, S.A. e nasce a SONAE PRODUTOS E DERIVADOS FLORESTAIS, S.A., 
que passou a ser a empresa responsável pela gestão da Área Indústria. 
 
Entre 1987 e 1989, a SONAE, SGPS, S.A. consolida a posição de líder no sector de aglomerado 
de madeira em Portugal, adquirindo sucessivamente a Siaf e a Paivopan, e inicia a 
internacionalização dos seus negócios, adquirindo a Spanboard, na Irlanda do Norte.  
 
Por outro lado, inicia na Siaf um importante investimento de raiz: uma unidade de MDF localizada 
em Mangualde, que arranca em 1990.  
 
Em 1990, a SONAE era já o maior Grupo não financeiro de capitais maioritariamente 
portugueses e, no ano seguinte, dá-se outra importante reorganização, tendo em vista uma maior 
focalização nos negócios que, para tal, foram integrados em distintas sub-holdings. Surge, então, 
a SI.  
 
Em 1993, inicia-se uma importante fase de expansão e internacionalização dos negócios da SI, 
que a transforma em líder do sector de painéis de madeira na Península Ibérica e num dos cinco 
maiores produtores europeus, através da aquisição de uma posição de controlo num dos dois 
maiores grupos espanhóis do sector - a TAFISA. 
 
Já em 1994, e na sequência da aquisição da TAFISA, a SI expande as suas actividades para o 
Canadá com o arranque de uma fábrica de aglomerados de madeira. Paralelamente, a SI 
expande a sua actividade comercial para o Brasil e África do Sul.  
 
Ainda em 1994, a SI decide investir numa segunda linha de produção de MDF na Siaf, que 
arrancou no segundo semestre do ano seguinte. 
 
Em 1996, antecipando os novos desafios da expansão internacional dos seus diferentes 
negócios e face à necessidade de focar os recursos de gestão no seu desenvolvimento, foi 
decidido que os negócios da SI - já presentes em Espanha, Reino Unido, Canadá, Brasil e África 
do Sul - se separassem da SONAE INVESTIMENTOS SGPS. Para tal foi constituída uma nova 
holding - a INPARSA - que agrupou entre outros, os negócios no sector dos derivados de 
madeira. A SI passou, assim, a ser detida maioritariamente por aquela sociedade gestora de 
participações sociais. 
 
Em 1998 prossegue a expansão da capacidade de produção de MDF, com o arranque da linha 
de MDF fino de Valladolid, em Espanha. Durante 1998, a SI expandiu a sua base industrial para 
outro continente: a África do Sul. Começou a ser instalada uma unidade de fabrico de 
aglomerado na África do Sul, tendo o start-up produtivo ocorrido em Dezembro de 1999. 
Paralelamente, reforçou fortemente a sua presença no Reino Unido com uma nova fábrica de 
aglomerado de madeira, cujo arranque se deu em meados de 2000. O excelente desempenho da 
SI no Canadá tornou imperativo um aumento da capacidade produtiva da unidade fabril situada 
em Lac-Mégantic, cujo start-up ocorreu em Junho de 2000. 
 
Ainda em 1998, a SI assume-se como líder mundial no fabrico de aglomerados de madeira: com 
a aquisição de cerca de 85% do capital da empresa alemã Glunz AG, através da sua participada 
TAFISA, a SI tornou-se na maior empresa do mundo do sector dos derivados de madeira. Com a 
aquisição da Glunz AG, a SI expande a sua base industrial para a Alemanha e França, neste 
último caso através da ISOROY, empresa até então detida pela Glunz AG. A aquisição da Glunz 
AG permitiu um alargamento da gama de produtos até então existentes, passando a SI a dispor, 
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na sua gama de produtos, de novos conceitos como OSB (Oriented Strand Board), Softboard e 
contraplacado.  
 
Já em 1999, a SI desmultiplicou-se em novos projectos: uma nova fábrica de resinas em Sines, 
uma serração em Cuellar (Espanha), uma segunda linha de produção de MDF no Brasil. A nova 
unidade de químicos em Sines permite abastecer de resinas todas as unidades fabris da SI na 
Península Ibérica. 
 
No primeiro semestre de 1999, a fusão entre a INPARSA, a FIGEST e a SONAE 
INVESTIMENTOS, SGPS, deu origem à SONAE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 
S.A.. A SI passou a ser maioritariamente detida pela SONAE - SGPS, S.A.. 
 
Dos negócios de base florestal, concentrados na sub-holding Sonae Produtos e Derivados 
Florestais, a SI, para além do desenvolvimento das unidades de serração já mencionadas, 
adquiriu a IFLOMA, em Moçambique, e venceu o concurso público de privatização de 65% do 
capital social da Gescartão, numa joint-venture com a empresa espanhola Europac. Esta 
aquisição permite à SI proceder a uma integração vertical da sua actividade industrial, alargando 
a sua base de negócios para o sector da pasta para papel e papel. 
 
Em Agosto de 2000, a SI reforça a sua presença na África do Sul através da aquisição da Sappi 
Novobord. A aquisição tem um impacto importante em vários aspectos do posicionamento do 
Grupo Sonae em relação aos seus interesses neste país. Através do aumento da sua capacidade 
de produção, a empresa criou a oportunidade de se tornar o maior fornecedor de aglomerado na 
África do Sul, mas também aumentou a diversidade da oferta dos seus produtos. 
 
Durante o ano 2001 assistimos a grandes alterações nomeadamente em França e Alemanha. Em 
Agosto arranca a nova linha de MDF em Le Creusot, bem como uma linha de aglomerado em 
Lure - França. Na Alemanha, em Setembro, dá-se o arranque da nova fábrica, em Nettgau, 
primeiramente com aglomerado de partículas e mais tarde com OSB. 
 
Ainda em Setembro de 2001 diversos activos florestais, incluindo a sub-holding  
SONAE - Produtos e Derivados Florestais, SGPS, S.A., foram transferidos para a gestão directa 
da SONAE - SGPS, S.A., à semelhança do anteriormente ocorrido com as participações na 
Portucel e Soporcel, por forma a facilitar uma gestão estratégica integrada dos activos mais 
directamente relacionados com a Fileira Florestal. 
 
Em Setembro de 2005, teve início a operação de cisão-fusão e fusão da SONAE – SGPS, S.A. 
por destaque de parte da participação detida por esta sociedade na SONAE INDÚSTRIA – 
SGPS, S.A. e a sua incorporação na sociedade SONAE 3P – Panels, Pulp and Paper, SGPS, 
S.A., a qual, através de uma simultânea operação de fusão, incorporou a totalidade do capital 
social da sociedade SONAE INDÚSTRIA – SGPS, S.A.. Esta operação conduziu à extinção da 
SONAE INDÚSTRIA – SGPS, S.A. e à alteração da denominação social da SONAE 3P – Panels, 
Pulp and Paper, SGPS, S.A. para Sonae Indústria com efeitos a partir do dia 20 de Dezembro 
de 2005. 
 
Em Novembro de 2005, foi assinado um acordo com a Tarkett A.G. para a constituição de uma 
joint venture a 50%/50% destinada à produção e comercialização de flooring laminado. 
  
No final de Junho de 2006, a Sonae Indústria adquiriu activos do Grupo Hornitex, constituídos 
por três fábricas na Alemanha, em Beeskow, Horn e Duisburg. 
 
No 3º trimestre de 2006 a Sonae Indústria adquiriu a sociedade Darbo, Linxe sudoeste França.  
Actualmente, a estrutura de participações da Sonae Indústria é a seguinte: 
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Figura 2 - Estrutura de participações da Sonae Indústria 
 

5.3. Síntese das Actividades Desenvolvidas 

A Sonae Indústria produz e comercializa painéis derivados de madeira em Portugal, Espanha, 
França, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Holanda, África do Sul, Canadá e Brasil. A Sonae Industria 
possui 34 unidades industriais, com uma capacidade total de produção de 10.0 milhões de m3 por ano. 
 
Nos países em que a Sonae Indústria não está presente em termos industriais, a actividade 
comercial é assegurada pelos departamentos comerciais da Península Ibérica e pela Sonae 
Tafibra Benelux. Desta forma, a Sonae Indústria assegura a disponibilidade de uma gama 
alargada de produtos aos seus clientes, independentemente da sua localização.  
 
A presença internacional e a experiência global da Sonae Indústria aprofundaram o seu 
conhecimento dos requisitos, tendências e padrões dos mercados e facilitaram o 
desenvolvimento dos produtos adequados, disponíveis no tempo e no local certos. A estratégia 
de negócio da Sonae Indústria baseia-se portanto numa gama alargada de produtos 
complementares e soluções para mobiliário, decoração, construção e embalagem e num 
excelente serviço aos clientes nestes segmentos de mercado. 
 
A Sonae Indústria fabrica uma vasta gama de produtos, desde o painel cru até aos produtos de 
valor acrescentado: aglomerado de partículas, MDF, OSB, hardboard (painéis de fibras duros), 
flooring laminado, painéis revestidos a melamina, painéis revestidos a folha de madeira e 
termolaminados decorativos de alta pressão, para além de sistemas para a construção civil, 
soluções para mobiliário e decoração. O Grupo está organizado em três áreas geográficas: 
Península Ibérica, Europa Central e o Resto do Mundo. 
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Gráfico 1 – Capacidade Produtiva por área geográfica      Gráfico 2 – Capacidade Produtiva por produto 
 
A estratégia de negócio da Sonae Indústria baseia-se portanto numa gama alargada de produtos 
complementares e soluções para mobiliário, decoração, construção e embalagem e num excelente 
serviço aos clientes nestes segmentos de mercado, oferta que é resultado da produção de 3 
produtos principais, que servem de matéria-prima para outras aplicações: o aglomerado de 
partículas (PB), o MDF (Medium Density Fibreboard), e o OSB (Oriented Stranded Board). 

5.3.1. Aglomerado de partículas 

 
 
Trata-se do produto nuclear da gama de produtos da Sonae Indústria. Sendo provavelmente o 
mais comum dos derivados da madeira, o aglomerado de partículas é um produto muito versátil 
no que respeita às suas potenciais utilizações e aplicações. Adequado para uma utilização 
generalizada em mobiliário e na construção, o aglomerado de partículas da Sonae Indústria é 
um painel de três camadas, com uma superfície macia, uniforme e plana. As diversas variantes 
de aglomerado de partículas disponíveis garantem um comportamento equilibrado, tanto em 
condições secas como quando existe risco de humidade ou eventuais exigências de resistência 
ao fogo. Este produto pode ser utilizado cru (ou seja, sem qualquer revestimento), ou revestido 
com folha de madeira, com papéis decorativos melamínicos ou mesmo finish-foils.   
 
Disponível numa vasta gama de dimensões e espessuras, o aglomerado de partículas produzido 
pela Sonae Indústria também apresenta soluções para pavimentos sobrelevados ou 
macheados, portas (produtos homogéneos e compactos) e aplicações que requeiram materiais 
com baixo teor de formaldeído.  
 
A Sonae Indústria fabrica este produto em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, 
África do Sul, Canadá e Brasil. 

5.3.2. MDF (Medium Density Fibreboard) 
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O MDF apresenta-se como o produto derivado de madeira com melhores condições para 
substituir, de facto, a madeira maciça. O consumo mundial do MDF tem vindo a aumentar de 
forma contínua e sustentada. 
 
Desde o MDF indicado para fabricação de mobiliário ao produto especial para pavimentos 
flutuantes e HDF (High Density Fibreboard), desde os painéis resistentes à humidade V313 ou 
V100 aos com maior resistência ao fogo, desde os produtos de baixa densidade aos painéis 
finos, o aglomerado de fibras de média densidade da Sonae Indústria apresenta uma superfície 
lisa e macia para lacagem e um substrato extremamente homogéneo e maquinável. Disponível 
em cru ou revestido, o MDF assegura a solução adequada para os mais variados requisitos ou 
aplicações nas indústrias de mobiliário, decoração e construção.  
 
A Sonae Indústria fabrica este produto em Portugal, Espanha, França, Alemanha, África do Sul 
e Brasil. 

5.3.3. OSB (Oriented Stranded Board) 

 
 
O OSB é um tipo especial de derivado de madeira, especialmente apropriado para aplicações 
estruturais e não estruturais na indústria da construção. A sua estrutura de três camadas de 
lâminas de madeira longas, orientadas de forma perpendicular umas em relação às outras, torna 
este produto especialmente resistente, estável, e com uma alta resistência à humidade. Dos 
vários tipos de OSB, destaca-se o OSB 4, um painel de elevada performance que excede muitos 
dos requisitos da sua classe na Norma Europeia EN 300. A sua excelente resistência mecânica, 
tanto em termos de tracção como de flexão, e significativa resistência à humidade tornam este 
produto a escolha ideal para aplicações auto-portantes em condições ou ambientes em que 
possam ocorrer humidades ocasionais. Por seu lado, o OSB 3 é mais indicado para usos 
correntes, não estruturais, em ambientes húmidos, sendo o OSB 2 o seu equivalente para 
utilizações em geral, mas em ambientes secos. As dimensões disponíveis das placas de OSB 
asseguram-lhe uma grande versatilidade na construção de paredes. Os painéis condicionados 
possuem características excepcionais de estabilidade e resistência, para além de se tornarem 
económicos e de fácil utilização.  
 
Sendo especialmente resistente à humidade, o OSB pode também ser aplicado em tectos 
quentes ou frios, admitindo, praticamente, qualquer tipo de coberturas, desde tela asfáltica a 
telhas e ardósia. Combinado com madeira maciça na construção de vigas em I, torna mais 
económica e fácil a construção pesada. O OSB é ainda um óptimo material para aplicação em 
pavimentos, quer se trate de pavimentos domésticos em condições secas, de pavimentos 
industriais auto-portantes em condições de humidade ocasional, ou mesmo sistemas  
macho-fêmea para pavimentos apoiados ou flutuantes. Pela combinação das suas características 
de resistência mecânica elevada, peso específico relativamente reduzido e disponibilidade em 
placas de grandes dimensões, o OSB é, também, uma alternativa rentável em muitas situações 
de embalagem industrial, em condições secas ou húmidas. O OSB é, também, uma opção 
decorativa, pelo aspecto natural dado pela sua estrutura de partículas de madeira, de fácil 
acabamento por pintura ou envernizamento. Por último, mas não menos importante, o OSB é de 
facto uma verdadeira opção eco-eficiente, uma vez que apresenta índices muito elevados de 
resistência mecânica, utilizando como única matéria-prima rolaria de pequeno diâmetro de 
espécies de madeira de crescimento rápido.  
 
A Sonae Indústria fabrica este produto em França e na Alemanha. 
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5.3.4. Hardboard 

 
 
Integrado na gama de painéis de fibras da Sonae Indústria e produzido exclusivamente numa 
fábrica em Espanha, o aglomerado de fibras duro de eucalipto, lacado ou revestido a papel ou 
folha de madeira, é uma óptima solução para os painéis traseiros de elementos de mobiliário, 
para fundos de gavetas, revestimento de portas, pavimentos e muitas outras aplicações. Isento 
de emissões de formaldeído e disponível numa diversidade de espessuras, a sua alta densidade, 
elevada resistência mecânica e suavidade da superfície fazem deste aglomerado o material ideal 
no domínio das aplicações de placas finas. A gama disponível de cores e padrões do aglomerado 
de fibras duro revestido combina e integra-se perfeitamente na colecção de produtos decorativos 
da Sonae Indústria. 

5.3.5. Painéis revestidos com papel melamínico 

 
 
Os painéis revestidos com papéis melamínicos oferecem uma variada gama de soluções, 
enquanto materiais para a produção de mobiliário e decoração de interiores, no que respeita a 
cores, padrões, texturas e dimensões disponíveis, com garantias de elevada resistência 
mecânica e química. O aglomerado de partículas, o MDF e mesmo o aglomerado de fibras duro, 
valorizados pelo revestimento com papéis decorativos, são matérias-primas de referência para a 
fabricação de mobiliário de cozinha e casa de banho, de mobiliário doméstico e de escritório. 
Divisórias, revestimento de paredes e outras soluções decorativas, quer em habitações ou em 
espaços públicos, são mais algumas aplicações típicas deste tipo de produtos. Dos brancos ou 
unicolores suaves, para cozinha e salas de banho, às texturas naturais da madeira para salas de 
jantar, quartos ou mesmo para mobiliário de design para escritório, a escolha de cores, padrões, 
texturas e níveis de brilho é quase ilimitada. Além disso, a disponibilidade de dimensões variadas 
e de diferentes tipos de substrato alarga ainda mais esta gama de produtos decorativos. 

5.3.6. Painéis revestidos com folha de madeira 

 
 
Esta é outra opção decorativa, especialmente voltada para o mobiliário doméstico ou de escritório 
de alta qualidade. A individualidade e a beleza da madeira natural, disponível em painéis de 
diferentes espessuras e dimensões, tanto permite a aplicação dos conceitos mais tradicionais na 
indústria do mobiliário como o desenvolvimento das ideias mais arrojadas no design de soluções 
para habitação e escritório.  
 
A qualidade ímpar deste produto advém da própria madeira, nascida da selecção criteriosa da 
folha e da sua junção precisa, recriando a madeira em painéis de belos e nobres padrões e 
dimensões adequadas. Uma vasta gama de espécies de madeira está permanentemente 
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disponível. O aglomerado de partículas e o MDF foram os materiais escolhidos como os 
melhores substratos para este produto de elevada qualidade, devido à sua versatilidade e 
facilidade de transformação, quer na qualidade standard, quer quando são requeridas 
características especiais. Técnicas de prensagem e acabamento devidamente controladas 
complementam a qualidade superior das matérias-primas, dando origem a um painel revestido a 
folha de madeira fiável, versátil e esteticamente incomparável. 

5.3.7. Termolaminado decorativo 

 
O termolaminado decorativo de alta pressão é a opção indicada para superfícies de trabalho em 
mobiliário, como balcões de cozinha e tampos de secretária, para aplicação em mobiliário de 
elevado desgaste de escolas, hotéis, restaurantes e, em geral, para todas as aplicações 
decorativas horizontais ou verticais que requeiram elevadas performances físicas, mecânicas e 
químicas.  
 
Especialmente concebido para uso generalizado, normalmente como revestimento de substratos, 
nas mais exigentes condições de desgaste e impacto, o termolaminado decorativo é um produto 
decorativo por excelência, permitindo-lhe fornecer elegantes soluções em mobiliário e decoração. 
Uma colecção dinâmica e moderna, constituída por unicolores fortes ou mais suaves e variados 
padrões de granito, mármore, madeira e outras texturas, faz do termolaminado decorativo uma 
alternativa perfeita aos acabamentos em madeira maciça e às aplicações de minerais. 

5.3.8. Componentes de mobiliário 

 
 
Em linha com as tendências actuais na fabricação de mobiliário, a Sonae Indústria desenvolveu 
centros de competência para produção de componentes para a indústria de mobiliário. Tendo 
como factores chave a qualidade e a competitividade, a gama de produtos inclui todos os 
principais componentes pré-fabricados para mobiliário, desde os painéis cortados e orlados a 
peças perfiladas e furadas, com ranhuras e cavilhas. A versatilidade das linhas de produção 
permite ainda o fornecimento de diferentes molduras e perfis “soft-forming”, standard ou por 
desenho do cliente. 
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5.3.9. Sistemas para a construção 

 
Sistemas de produtos orientados para a construção em madeira são uma forma inteligente de 
aplicação dos derivados de madeira: perfis em I, OSB, painéis de fibras isolantes, ou 
aglomerados de partículas. A construção em madeira é hoje uma opção óbvia. É natural, estética 
e eco-eficiente. E os sistemas de edificação e construção desenvolvidos pela Sonae Indústria 
são soluções sofisticadas de isolamento térmico e acústico, que satisfazem todos os requisitos 
relevantes em termos estruturais, de resistência ao fogo, de insonorização e ambientais. 

5.3.10. Pavimentos laminados 

 
 
A Sonae Indústria produz uma colecção completa de pavimentos laminados decorativos 
flutuantes, para utilização tanto em obras novas como em obras de recuperação. Sob a marca 
Poliface foram desenvolvidas várias linhas de produto, utilizando laminados de alta ou baixa 
pressão. Esta gama está, portanto, apta para corresponder às mais diversas solicitações de 
qualquer área, dentro dos segmentos doméstico e comercial. Da colecção de pavimentos 
laminados decorativos da Sonae Indústria há ainda a destacar um conjunto de acessórios que 
permitem uma perfeita instalação, acabamento e manutenção do produto. 

5.4. Estratégia 

É objectivo da Sonae Indústria crescer enquanto fabricante multi-regional de painéis derivados 
de madeira, com um forte enfoque nas melhores práticas de governo societário e directrizes 
estratégicas globais com ênfase nos temas relacionados com a higiene e segurança e a  
eco-eficiência. A sua estratégia tem também por base a inovação contínua e melhorias de 
desempenho operacional, a necessidade de manter uma estrutura e perfil do balanço saudáveis, 
de optimizar o capital empregue, de melhorar o nível de cash-flows gerado e assim gerar um 
nível de retorno para o accionista adequado e sustentável. 

 
Deste modo, a Sonae Indústria pretende manter a sua quota e rentabilidade na Península 
Ibérica, fortalecer a sua posição no mercado e melhorar a rentabilidade na Europa Central e 
crescer nos mercados mais rentáveis. 

5.5. Análise da Actividade 

As sociedades participadas pela Sonae Indústria desenvolvem a sua actividade em 
mercados diversificados geograficamente, com presença industrial nos seguintes países: 
Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Brasil, Suíça e África do Sul. 
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Figura 3 - Locais de desenvolvimento da actividade da Sonae Indústria 

 
A evolução das receitas totais por produto e zona geográfica para o período 2002-05 encontra-se 
descrita nas seguintes tabelas: 
 

Tabela 4 – Receitas totais da Sonae Indústria por produto 

 
 

 

M Eur % M Eur % M Eur % M Eur %
PB 191 15% 208 16% 262 19% 308 21%
MDF 299 23% 278 22% 287 20% 293 20%
HB 22 2% 15 1% 15 1% 15 1%
OSB 48 4% 74 6% 122 9% 88 6%
Rev. Melamina 299 23% 318 25% 361 26% 396 27%
T&G/CTS 122 10% 130 10% 170 12% 176 12%
Flooring 52 4% 55 4% 50 4% 44 3%
Componentes 34 3% 31 2% 35 3% 29 2%
Veneer 32 2% 31 2% 50 4% 59 4%
Outros 184 14% 122 10% 51 4% 59 4%
Total 1.283 100% 1.263 100% 1.404 100% 1.465 100%
* Os anos de 2002 e 2003 incluem dados da Gescartão

2002* 2003* 2004 2005
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Tabela 5 – Receitas totais da Sonae Indústria por Zona Geográfica (contributos para o consolidado) 

5.5.1.  Península Ibérica 

Na Península Ibérica os objectivos prioritários são a sustentação da quota de mercado e da 
rentabilidade. Em 2006, prosseguiram os esforços no sentido de melhorar o serviço ao cliente, a 
gestão da gama de produtos e de consolidar a posição nos mercados estratégicos de 
exportação. Em termos organizacionais, prosseguiu-se com a integração de sistemas, tendo sido 
instalado o SAP, com sucesso, nas principais unidades fabris de Portugal, o que permitirá 
melhorar o serviço ao cliente. 
 
As unidades fabris localizadas na Península Ibérica asseguram cerca de 20% da capacidade de 
produção de painéis crus do Grupo. Cerca de 70% da capacidade de produção destas unidades 
é de PB e 25% de MDF. 
 
O total de Receitas, excluindo os itens não-recorrentes, cresceu 6% em 2005, representando 443 
milhões de euros. Este aumento foi favorecido por uma melhoria generalizada dos preços médios 
anuais, conseguido através da alteração do mix de produtos, em favor de produtos de maior valor 
acrescentado, sobretudo em produtos derivados do MDF. Registou-se um decréscimo dos 
volumes vendidos, que foi compensado pela melhoria dos preços, invertendo a tendência de 
deterioração dos preços, que vinha a acentuar-se entre 2001 e 2003. 
 
No ano de 2005, os custos variáveis foram afectados pelo aumento dos custos da energia e dos 
produtos químicos. Contudo, este impacto foi mitigado, sobretudo, por melhores custos da 
madeira para a produção de aglomerado de partículas, conseguidos graças aos investimentos 
em centros de reciclagem, em actividades autónomas de gestão de florestas e a 
desenvolvimentos técnicos que permitiram elevar o consumo de eucalipto. 
 
Em 2005, o EBITDA foi de 83 milhões de euros, superior em 27% ao de 2004, dos quais 24 
milhões de euros dizem respeito a itens não-recorrentes, sobretudo relacionados com a venda de 
terrenos florestais e de acções da Tafisa. O EBITDA destas operações representa 13% do total 
das Receitas. 
 
Durante 2005 assistiu-se ao esforço de consolidação da posição da Sonae Indústria no mercado 
ibérico e ao aumento da rendibilidade da operação, através de um adequado nível de utilização 
dos activos industriais, da melhoria do mix de produtos vendidos – nomeadamente através da 
continuação da aposta no crescimento do peso dos painéis revestidos e do HPL (Laminados de 
Alta Pressão), flooring, produtos químicos e componentes para mobiliário. 
 
Comparado com o período homólogo do ano anterior, nos primeiros 9 meses de 2006, as vendas 
na Península Ibérica registaram um desempenho excelente em todas as frentes, com um 
aumento de 6% do Volume de Negócios para 334 milhões de euros, apoiado num aumento de 
3% do volume de vendas. 
 
O EBITDA recorrente aumentou para 52 milhões de euros, o que representa uma margem de 
15% relativamente ao Volume de Negócios. Neste mesmo período, registaram-se 3 milhões de 
euros em itens não-recorrentes, o que compara com 22 milhões de euros em igual período do 
ano anterior. 

M Eur % M Eur % M Eur % M Eur %
Península Ibérica 314 24% 302 24% 334 24% 352 24%
Europa Ocidental 582 45% 508 40% 560 40% 689 47%
Resto do Mundo 387 30% 452 36% 509 36% 425 29%
Total 1.283 100% 1.263 100% 1.404 100% 1.465 100%
* Os anos de 2002 e 2003 incluem dados da Gescartão

2002* 2003* 2004 2005
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No 3º trimestre de 2006 a Sonae Indústria adquiriu a sociedade Darbo. Com uma capacidade 
instalada de 450 mil m3 de aglomerado de partículas e de 7 milhões de m2 de capacidade de 
revestimento a melamina, a Darbo está localizada no sudoeste de França, próximo da fronteira 
espanhola e vende aproximadamente 50% da sua produção para Espanha, facto pela qual será 
integrada na estrutura de gestão da Península Ibérica. 

5.5.2.  Europa Central (Alemanha, França e Reino Unido) 

Ao longo de 2005, verificou-se uma tendência para a consolidação do sector dos derivados de 
madeira, traduzida, por exemplo, na aquisição das fábricas francesas da Weyerhaeuser pela 
Finsa e a aquisição da alemã Kunz pela Pfleiderer, o que contribuiu para a estabilização da 
pressão competitiva.  
 
Em 2005, as receitas na Europa Central foram ligeiramente inferiores às de 2004, em 0,2%, 
cifrando-se em 782 milhões de euros. O EBITDA foi de 40 milhões de euros em 2005, comparado 
com 68 milhões de euros em 2004, representando uma margem de 5% em relação ao total de 
Proveitos. 
 
Na Europa Central os objectivos prioritários são a melhoria da rentabilidade e o fortalecimento da 
quota de mercado. Seguindo estas linhas estratégicas, a Sonae Indústria levou a cabo dois 
importantes projectos: a parceria com a Tarkett AG e a aquisição dos activos do Grupo Hornitex. 
 
Assim, em Novembro de 2005, foi assinado um acordo com a Tarkett A.G. para a constituição de 
uma joint venture a 50%/50% destinada à produção de flooring laminado e sua comercialização 
nos mercados da Europa Ocidental, África, Ásia e Oceânia, casando as competências da Sonae 
Industria na produção com as competências da Tarkett na distribuição e venda de produtos de 
revestimento de pavimentos. A Sonae Indústria contribuiu para a joint venture com a fábrica de 
MDF de Eiweiller e a Tarkett com os fundos necessários à instalação das linhas de 
transformação dos painéis de MDF em flooring laminado. A capacidade produtiva final será de 25 
milhões de m2 tendo-se iniciado a produção na primeira de duas linhas de flooring laminado em 
Outubro de 2006. 
 
No final de Junho de 2006, a Autoridade Europeia da Concorrência aprovou a aquisição de 
activos do Grupo Hornitex, constituídos por três fábricas na Alemanha, em Beeskow (aglomerado 
de partículas e MDF), Horn (aglomerado de partículas) e Duisburg (aglomerado de partículas), 
que em conjunto acrescentam ao Grupo Sonae Indústria uma capacidade de produção de 1,1 
milhões de m3 de aglomerado de partículas e de 300 mil m3 de MDF. Fazem, ainda, parte dos 
activos adquiridos duas centrais de cogeração, localizadas em Horn (20 MW) e em Beeskow (18 
MW). Em 2005, a Hornitex registou um Volume de Negócios de 263 milhões de euros e uma 
margem EBITDA de 7%. 
 
Nos primeiros nove meses, os volumes vendidos da Sonae Indústria na Europa Central 
aumentaram para 2,8 milhões de m3

 (2,7 milhões de m3, em igual período do ano anterior) e a 
conjuntura de preços registou uma melhoria acentuada ao longo deste período. Estes dois 
factores e a consolidação dos activos da Hornitex permitiram o crescimento de 18% do Volume 
de Negócios, atingindo 659 milhões de euros. 
 
O EBITDA recorrente foi de 33 milhões de euros (incluindo 3 meses de consolidação da 
actividade da Hornitex), o que reflecte uma margem de 5% enquanto percentagem do Volume de 
Negócios. Ao longo do ano, o EBITDA recorrente cresceu de 3% no 1º trimestre de 2006 para 6% 
no 3º trimestre de 2006. 
 
Actualmente, o ambiente competitivo permanece um desafio relevante, subsistindo um excesso 
de capacidade, tanto em França como na Alemanha, sendo que as oportunidades, para distribuir 
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alguns dos custos mais elevados da produção, têm sido mais demoradas do que noutras áreas 
geográficas em que a Sonae Indústria opera.  

5.5.3.  Resto do Mundo (Canadá, Brasil e África do Sul) 

No âmbito da estratégia de crescimento nos mercados mais rentáveis, a Sonae Indústria iniciou 
em 2006 um investimento numa quarta linha de melamina em Lac Mégantic (Canadá), cuja 
produção arrancou no quarto trimestre de 2006. Por outro lado está em curso um investimento 
numa nova linha de aglomerado de partículas na fábrica de White River que terá capacidade para 
produzir 350 mil m3 de aglomerado de partículas e irá libertar a linha de aglomerado actualmente 
existente para produção de 70 mil m3 de MDF. Este investimento permitirá tirar partido das boas 
perspectivas de crescimento da África do Sul, actualmente o mercado mais rentável onde a 
Sonae Indústria está presente. Estima-se que a nova linha esteja operacional no final do 1º 
trimestre de 2007. 
 
Em 17 de Abril de 2006 ocorreu um incêndio na unidade industrial de Lac Mégantic, Canadá, que 
danificou seriamente a linha de produção de painéis crus número 2, em particular a área de 
preparação e a prensa. Adicionalmente, o acidente implicou a paragem da linha de produção de 
painéis crus número 1, durante um período de dois meses. Na sequência dos danos incorridos, 
foi registada uma perda por imparidade de 40 milhões de euros, coberta na totalidade por apólice 
de seguro existente. A linha número 1 retomou a produção em 16 de Junho e, a 7 de Julho, foi 
divulgada a decisão de reconstruir a linha número 2, que estará totalmente operacional em Julho 
de 2007. 
 
Em 2005 os volumes vendidos cresceram, em média, 4%, acompanhando a melhoria dos preços 
médios. As Receitas ascenderam a 368 milhões de euros, 16% acima de 2004, tendo sido 
também favoravelmente influenciadas por flutuações cambiais; o EBITDA foi de 82 milhões de 
euros, representando uma margem de 22% do Volume de Negócios.  
 
Nos primeiros 9 meses de 2006, o Volume de Negócios no “Resto do Mundo” foi de 258 milhões 
de euros, o que representa um crescimento de 3% em relação ao período homólogo de 2005, 
apesar da descida das vendas na fábrica do Canadá. Neste mesmo período, o EBITDA 
recorrente foi de 67 milhões de euros, representando uma margem de 26% do Volume de 
Negócios. 

5.6. Análise Financeira 

De modo a poder realizar comparações com o período homólogo, a Gescartão foi excluída dos 
valores referentes a 2004, uma vez que esta empresa foi alienada no final desse ano, não tendo, 
por isso, contribuído para os valores de 2005. 
 
O Volume de Negócios cresceu 4% em 2005 para 1.465 milhões de euros. As vendas  
apoiaram-se numa melhoria generalizada dos preços médios, em todas as geografias, 
exceptuando o mercado alemão. As vendas em volume mantiveram-se ao nível de 2004: um 
volume superior na Alemanha e no Resto do Mundo e inferior na Península Ibérica, França e 
Reino Unido. 
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        Gráfico 3 – Evolução do Vol. de Negócios             Gráfico 4 – Evolução do EBITDA 
 
Ao longo de 2005, a subida dos preços do petróleo conduziu ao aumento dos custos, afectando 
os da energia, resinas, produtos químicos e custos directos e indirectos de transporte. Foi 
possível obter algumas reduções nos custos fixos, sobretudo a nível de pessoal (-1%), 
resultantes de medidas de reestruturação implementadas ao longo do ano.  
 
Em 2005 e tal como em 2004, os custos fixos representaram cerca de 19% do Volume de 
Negócios.  
 
Em 2005, o EBITDA incluiu 24,5 milhões de euros de itens não-recorrentes, sobretudo 
provenientes da venda de activos florestais e de acções da Tafisa. Os itens não-recorrentes em 
2004 representaram 4,5 milhões de euros. Em 2005, o EBITDA foi de 208 milhões de euros, 
representando 14% do Volume de Negócios. 
 
Nos primeiros nove meses de 2006, o Volume de Negócios consolidado foi de 1.204 milhões de 
euros, o que se explica pela melhoria do Volume de Negócios gerado por activos comparáveis e 
pelas alterações ao perímetro de consolidação, nomeadamente os 3 meses de inclusão da 
actividade da Hornitex (69 milhões de euros). O crescimento do Volume de Negócios numa base 
comparável foi de 4%, para 1.135 milhões de euros. 
 
Os Custos Operacionais continuam a sofrer o impacto dos elevados custos variáveis, reflexo da 
pressão sobre os custos da energia, resina e madeira. 
 
O EBITDA recorrente foi de 152 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2006, o que 
representa uma margem EBITDA de 12,6%. Numa base comparável, o EBITDA foi de 144 
milhões de euros, o que se traduz num aumento de 1,5% comparado com o período homólogo de 
2005. Os itens não-recorrentes, para os primeiros nove meses de 2006, corresponderam a 20 
milhões de euros, valor que inclui um ganho de 18 milhões de euros, resultante da contribuição 
dos activos de Eiweiler para a joint-venture com a Tarkett. No período homólogo de 2005, os 
itens não-recorrentes ascenderam a 23 milhões de euros. 

5.7. Gestão de Risco  

A Gestão de Risco é uma das componentes da cultura da Sonae Indústria, estando presente em 
todos os processos de gestão e constitui uma responsabilidade de todos os gestores e 
colaboradores, aos diferentes níveis da organização.  
 
A Gestão de Risco compreende os processos de identificação dos riscos potenciais, analisando o 
seu possível impacto nos objectivos estratégicos da organização e prevendo a probabilidade da 
sua ocorrência, de modo a determinar a melhor forma de gerir a exposição a esses riscos. A 
Gestão de Risco é a cultura, os processos e a organização que auxiliam a Sonae Indústria a 
identificar e avaliar os riscos, a aferir o seu efeito potencial no negócio e a planear as acções 
adequadas de forma a gerir eficazmente o impacto dos riscos. Na impossibilidade de eliminar 
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todos os riscos, a organização implementou processos, eficientes e eficazes, de modo a 
assegurar que estes são mantidos a um nível entendido como adequado, que os riscos 
inaceitáveis são rejeitados, que alguns são transferidos através de políticas de seguros e que 
outros são evitados. 
 
A Gestão de Risco na organização está suportada numa metodologia standard e integrada, 
denominada Enterprise-Wide Risk Management. O Modelo de Risco, construído em 2004, 
agregou os riscos do negócio em três categorias (Riscos de Envolvente de Negócio, Riscos do 
Processo de Negócio e Riscos da Informação para a Tomada de Decisão), foi revisto e os riscos-
chave foram identificados, prioritizados e analisados durante o ciclo de planeamento do negócio 
de 2005, assegurando que as estratégias de mitigação de riscos foram identificadas e que as 
acções e recursos definidos contribuirão para uma eficiente e eficaz gestão dos principais riscos 
do negócio. 
 
A gestão dos riscos financeiros, enquadrada nos riscos do processo do negócio, é efectuada e 
monitorizada no âmbito da actividade da função financeira. 
 
O fabrico de painéis derivados de madeira é uma actividade industrial com um risco operacional 
de incêndio muito significativo. Enquanto líder mundial, seria inaceitável para a Sonae Indústria 
não ter capacidade para recuperar de forma cabal de um evento catastrófico. Por isso, a 
prevenção de perdas e a protecção de activos-chave é uma preocupação constante no nosso 
Grupo. 
 
Sendo responsabilidade de todos os gestores e colaboradores da Sonae Indústria nos 
diferentes níveis da organização, a actividade de gestão de risco é apoiada e suportada pela 
função de Auditoria Interna e Gestão de Risco e também pela função de Planeamento e Controlo 
de Gestão. 

5.8. Perspectivas Futuras 

Prevê-se que os volumes vendidos se mantenham fortes na maioria dos mercados, embora 
ajustados pela sazonalidade associada às operações de manutenção das fábricas. Prevê-se, 
ainda, uma melhoria da conjuntura nos mercado da Europa Central, o que permitirá o aumento 
gradual dos níveis de rentabilidade nesta região. Não obstante a visão optimista sobre as 
condições do mercado e sobre a actividade em particular, a Sonae Indústria antecipa a 
manutenção dos principais custos variáveis a níveis elevados e um constrangimento na 
actividade a curto prazo devido ao acidente no Canadá.  
 
Do ponto de vista organizacional, nos próximos meses, as áreas que irão exigir maior esforço e 
tempo, em termos de gestão, são: a integração da equipa e dos activos da Hornitex, o arranque 
da produção de flooring no âmbito da joint-venture com a Tarkett que ocorreu em Outubro de 
2006 e a integração da fábrica da Darbo. Prosseguirá o investimento em curso nas novas linhas 
de aglomerado de partículas na África do Sul e no Canadá. A Sonae Indústria reitera o objectivo 
de crescer nos mercados mais rentáveis e analisará cuidadosamente as oportunidades que 
possam surgir. 
 
Em Julho de 2006 a Sonae Indústria deliberou, em reunião do Conselho de Administração, 
proceder ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição sobre 39 546 174 acções 
representativas do capital social da Tableros de Fibras, SA (Tafisa), oferecendo por cada acção 
€1,54. Com esta oferta pretende a Sonae Indústria, sem contudo constituir condição da mesma, 
adquirir a totalidade das acções da Tafisa. 
 
A 13 de Setembro de 2006, a Assembleia Geral de accionistas da Tafisa aprovou a retirada de 
bolsa desta empresa. A oferta pública de compra e a subsequente retirada de bolsa aguardam 
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autorização da entidade reguladora do mercado de capitais espanhol (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores).  
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CAPÍTULO 6 – ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

6.1. Estrutura Organizacional 

6.1.1. Descrição sucinta do Grupo e da posição da Emitente no seio do mesmo 

A Sonae Indústria é uma sociedade cotada na Bolsa de Valores de Lisboa, com cerca de 42.1% 
do seu capital social disperso por muitos accionistas particulares e institucionais, nacionais e 
estrangeiros. A maioria do seu capital (57,99%) pertence, directa e indirectamente, à Holding 
pessoal de Belmiro de Azevedo, seu actual Presidente (Efanor Investimentos, SGPS, S.A.), cuja 
actividade se centra em áreas muito diversas tais como retalho alimentar, centros comerciais, 
telecomunicações, serviços e derivados de Madeira. 
 
A Emitente detém a maioria do capital social da Tafisa (Tableros de Fibras, S.A.) - que integra as 
actividades industriais e comerciais no sector dos painéis derivados de madeira, a nível 
internacional; e a SIR (Sonae  Indústria de Revestimentos, S.A.) - que integra as actividades 
industriais localizadas em Portugal ao nível dos laminados decorativos de alta pressão, produtos 
e serviços de valor acrescentado para as indústrias de mobiliário, construção, decoração e 
bricolage, e ainda produtos químicos (formaldeído, resinas e papéis impregnados). 
 
Com relação a todas estas sociedades, a Emitente actua como empresa-mãe, sendo 
responsável pela coordenação da sua actuação e assegurando a representação dos interesses 
comuns a todas aquelas sociedades. 

6.1.2. Diagrama de Relação de Participação  

A estrutura accionista da Sonae Indústria em 30/09/2006 é a seguinte: 

 

Figura 4 – Estrutura accionista da Sonae Indústria a 30 Setembro 2006 

6.2. Dependência para com as Entidades do Grupo 

Não existe qualquer dependência da Sonae Indústria face a outras entidades do Grupo Efanor. 
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CAPÍTULO 7 – INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS 

7.1. Alterações Significativas 

Em 2005, face ao Regulamento (CE) N.º 1606/2002 de 19 de Julho, o Sonae Indústria adoptou 
as “Normas Internacionais de Relato Financeiro” (“Internacional Financial Reporting Standards” – 
IFRS), como base das políticas de relato financeiro relativamente às suas contas consolidadas, 
necessariamente com comparativos referentes ao exercício de 2004. 
 
A Sonae Indústria atesta que não houve alterações significativas adversas desde a data de 
publicação dos últimos mapas financeiros auditados publicados (reportados a 31 de Dezembro 
de 2005). 
 
Impacto da transição para as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS): 
 

 Mudança de referencial contabilístico; 

 Estratégia e elementos fundamentais dos negócios são os mesmos; 

 Principais impactos a 31 de Dezembro de 2004: 

• Activo Líquido aumenta 23 milhões de euros; 

• Capitais Próprios aumentam 23 milhões de euros; 
• Resultado do Exercício (antes de minoritários) aumenta 4 milhões de euros; 
• EBITDA aumenta 12 milhões de euros; 

7.2. Tendências, Incertezas, Pedidos, Compromissos ou Ocorrências susceptíveis de 
afectar significativamente as Perspectivas do Emitente 

A Sonae Indústria não prevê que qualquer tendência, incerteza, pedido, compromisso ou 
ocorrência venha a afectar significativamente e de forma individualizada a sua situação 
económico-financeira no ano em curso (vide Capítulo 3 do Prospecto, sobre factores de risco). 
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CAPÍTULO 8 – PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS 

A Sonae Indústria entende não apresentar previsões ou estimativa de lucros. 
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CAPÍTULO 9 – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIRECÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO E 
TRABALHADORES 

9.1. Membros dos Órgãos de Administração, de Direcção e de Fiscalização 

São órgãos sociais da Sonae Indústria o Conselho de Administração, que integra uma 
Comissão Executiva, a Assembleia Geral e o Fiscal Único.  
 
Nos termos e para os efeitos da alínea f) do art. 3º do Regulamento n.º 4/2004, informa-se que na 
Assembleia Geral Anual realizada em 5 de Abril de 2006 foi deliberado, por unanimidade, alterar 
a duração do mandato dos membros dos órgãos sociais para três anos, com a consequente 
alteração da redacção do artigo 27º do Pacto Social. 
 
O mandato dos membros dos órgãos sociais da sociedade é de três anos e é renovável. 
 

 
 

Figura 5 – Estrutura e Organização do Conselho de Administração e Comissão Executiva 
 
Funcionam no âmbito da Emitente três comissões com Competências Especializadas: (i) a 
Comissão de Auditoria e Finanças, (ii) a Comissão de Responsabilidade Social e Ambiente e (iii) 
a Comissão de Nomeações e Remunerações. 
 
i) A Comissão de Auditoria e Finanças (Board Audit and Finance Committee “BAFC”) é 

composta pelos seguintes Administradores Não-executivos: 
 

 Álvaro Cuervo (Presidente); 
 
 Angel Altozano; 

 
 Paulo Azevedo; 

 
 Per Knuts. 
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As suas principais atribuições consistem em: proceder à análise e emitir parecer sobre as 
demonstrações financeiras a publicitar ao mercado, com vista a apresentar as suas conclusões 
ao Conselho de Administração que irá pronunciar-se sobre estas; controlar os processos e 
negócios; analisar os resultados dos trabalhos da auditoria interna e externa; em analisar 
quaisquer alterações nas políticas e práticas contabilísticas; verificar o cumprimento das normas 
contabilísticas; verificar o cumprimento das obrigações legais e estatutárias, em particular no 
âmbito financeiro.  
 
ii) A Comissão de Responsabilidade Social e Ambiente (Social Responsibility and 

Environment Committee “SREC”) é composta pelos seguintes Administradores: 
 

 Belmiro de Azevedo (Presidente); 
 
 Christian Schwarz; 

 
 Per Knuts; 

 
 Thomas Nystén. 

 
A sua principal atribuição consiste na análise, na condução dos negócios da sociedade, dos 
impactos da sustentabilidade, nas suas vertentes económica, ambiental e social. 
 
iii) A Comissão de Nomeações e Remunerações (“BNRC”) é composta pelos seguintes 

Administradores: 
 

 Belmiro de Azevedo (Presidente); 
 
 Álvaro Cuervo; 

 
 Carlos Bianchi de Aguiar; 

 
 Paulo Azevedo; 

 
 Thomas Nysten. 

 
A sua principal atribuição consiste na apresentação de propostas e recomendações ao Conselho 
de Administração relativas à composição e remuneração dos membros dos conselhos de 
administração das sociedades participadas. 

9.1.1. Conselho de Administração  

Para informações sobre o Conselho de Administração da Sonae Indústria vide o ponto 1.1.2. do 
capítulo 1 do Prospecto. 

 
Relativamente a informação adicional sobre os membros do Conselho de Administração da 
Sonae Indústria, vide o ponto 1.1 (pp. 4-5) do Relatório sobre o Governo da Sociedade Sonae 
Indústria SGPS, S.A. de Dezembro de 2005. 

9.1.2. Comissão Executiva  

A Comissão Executiva é nomeada pelos membros do Conselho de Administração e é composta 
por: Presidente Executivo, Administrador Financeiro e Administradores Operacionais das três 
grandes áreas geográficas onde a Emitente tem operações. Os Estatutos da Sociedade 
permitem que o Conselho de Administração delegue a gestão corrente na Comissão Executiva.  
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Entre os membros da Comissão Executiva da Sonae Indústria, as responsabilidades estão 
assim divididas: 

Figura 6 – Composição da Comissão Executiva da Sonae Indústria 

 
O Conselho de Administração delegou na Comissão Executiva todos os poderes de gestão  
corrente da sociedade, com expressa exclusão dos seguintes: 
 

a) eleição do Presidente do Conselho de Administração; 
 
b) cooptação de administradores; 
 
c) pedido de convocação de Assembleias Gerais; 
 
d) aprovação do Relatório e Contas anuais; 
 
e) prestação de cauções e garantias reais ou pessoais pela sociedade; 
 
f) deliberação de mudança de sede e de aumento de capital social; 
 
g) deliberação sobre projectos de fusão, cisão e transformação da sociedade; 
 
h) aprovação do Plano de Actividades e do orçamento anual da sociedade; 
 
i) deliberação sobre as principais características das políticas de recursos Humanos, 

nomeadamente planos de atribuição de acções e planos de atribuição de remuneração 
variável, aplicável a quadros de topo (nível XIV e superior), em áreas que não sejam da 
competência da Assembleia Geral ou da Comissão de Vencimentos, assim como 
decisões sobre a compensação individual de quadros de Nível XVII e superior, cuja 
competência é delegada na Comissão de Nomeações e Remunerações e, quando estes 
são Administradores da sociedade é requerida a deliberação da Comissão de 
Vencimentos ou da Assembleia Geral de Accionistas; 

 
j) definição ou alteração de políticas contabilísticas, sempre que a sociedade em causa 

esteja integrada no perímetro de consolidação da Sonae Indústria; 
 
k) aprovação das contas trimestrais e semestrais; 
 

Carlos Bianchi de Aguiar
Presidente da Comissão Executiva  (CE) e CEO

Christian Schwarz
Vice Presidente da CE e COO Alemanha, França, UK

Rui Correia
CFO

Louis Brassard
COO Canadá e África do Sul

José António Comesaña
COO da Ibéria e Brasil

COMISSÃO EXECUTIVA
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l) compra e venda, leasing financeiro de longa duração ou outros investimentos em 
activos fixos tangíveis, quando envolvam valores que excedam o montante de 
5.000.000 de euros por cada transacção, excepto se enquadrados no âmbito do 
Orçamento Anual ou do Plano de Actividades, aprovados em Conselho de 
Administração; 

 
m) subscrição ou compra de acções em sociedades participadas se, durante o exercício 

social e no seu conjunto, excederem o valor acumulado de 20.000.000 de euros, 
excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Plano de Actividades 
aprovados em Conselho de  Administração; 

 
n) investimento em novas sociedades bem como investimento em outros activos 

financeiros se, durante o exercício social e no seu conjunto, excederem o valor 
acumulado de 10.000.000 de euros, excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento 
Anual ou do Plano de Actividades, aprovados em Conselho de Administração; 

 
o) outros investimentos financeiros se, durante o exercício social e no seu conjunto, 

excederem o valor acumulado de 10.000.000 de euros, excepto se enquadrados no 
âmbito do Orçamento Anual ou do Plano de Actividades, aprovados em Conselho de 
Administração; 

 
p) desinvestimentos ou alienação de activos, desde que resulte da referida transacção um 

efeito significativo (entendido como sendo igual ou superior a 5%) sobre os resultados 
operacionais da sociedade ou afecte os postos de trabalho de mais de cem 
trabalhadores, excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Plano de 
Actividades aprovados em Conselho de Administração. 

 
A Comissão Executiva reúne-se ordinariamente, pelo menos, uma vez por mês e, além disso, 
todas as vezes que o seu Presidente ou a maioria dos seus membros a convoque por escrito, 
com pelo menos três dias de antecedência em relação à data marcada; a reunião só poderá 
realizar-se desde que se encontrem presentes (fisicamente ou por videoconferência) quatro dos 
seus membros. O Presidente Executivo preside à reunião. Ao longo do exercício de 2005, a 
Comissão Executiva reuniu-se 20 vezes. 
 
As deliberações da Comissão Executiva são tomadas por maioria de quatro membros. Na falta 
desta maioria, a Comissão Executiva deverá submeter a matéria em causa a deliberação do 
Conselho de Administração. Com o objectivo de manter o Conselho de Administração 
permanentemente informado das deliberações da Comissão Executiva, é enviado a todos os 
seus membros um sumário das actas das reuniões da Comissão Executiva. 

9.1.3. Mesa da Assembleia Geral 

A mesa da Assembleia Geral da Sonae Indústria tem a seguinte constituição: 

Tabela 6 – Mesa da Assembleia Geral da Sonae Indústria 

Membros da Assembleia Geral (Mesa) Função 
Luzia Gomes Ferreira Presidente 
Júlia Moreira da Silva Vice-Presidente 
Anabela Nogueira de Matos Secretária 

9.1.4. Fiscal Único 

Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda, representada pelo Dr. António 
Joaquim Brochado Correia ou pelo Dr. José Pereira Alves – Efectivo. 
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Suplente: Dr. Hermínio António Paulos Afonso.  

9.2. Conflitos de Interesses de Membros dos Órgãos de Administração, de Direcção e de 
Fiscalização 

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 a 
Sonae Indústria ou para com qualquer uma das suas filiais e os seus interesses privados ou 
obrigações. 
 
Não foi definida lista de incompatibilidades nem número máximo de cargos acumuláveis pelos 
Administradores em órgãos de administração de outras sociedades, na medida em que na 
generalidade dos casos os Administradores da sociedade exercem funções de gestão nas 
sociedades pertencentes à mesma subholding, entendida como unidade homogénea do portfolio 
de negócios. 

9.3.  Recursos Humanos 

Durante 2005, o enfoque da Sonae Indústria manteve-se na melhoria da produtividade. No final 
do exercício, a Sociedade empregava 5.424 colaboradores, 5% menos do que no final do ano 
anterior. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Número e Distribuição dos colaboradores da Sonae Indústria 
 
Os custos com o pessoal acumulados a Dezembro de 2005 foram de 206 milhões de euros, o 
que compara com 207 milhões de euros (excluindo 14 milhões de euros da Gescartão) em 2004. 
A redução do número de colaboradores aliada ao aumento de vendas da empresa traduziu-se 
num aumento de vendas por colaborador de 9% em 2005, comparado com 2004 e um aumento 
acumulado de 30% registado nos últimos 2 anos. 
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Figura 8 – Número de Colaboradores da Sonae Indústria e sua distribuição por sexo e faixa etária 
 
A Sonae Indústria está fortemente empenhada em analisar e promover as iniciativas 
necessárias, no que respeita a protecção de minorias e grupos socialmente discriminados, 
nomeadamente na África do Sul, onde, em 2005, foram criados Comités para a Igualdade no 
Trabalho (Employment Equity Committees) nas três unidades fabris e se iniciou a promoção de 
recrutamento de indivíduos socialmente desfavorecidos (PDIs – previously disadvantaged 
individuals). 
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CAPÍTULO 10 – PRINCIPAIS ACCIONISTAS 

10.1. Estrutura Accionista 

O capital social da Sonae Indústria está disperso por accionistas nacionais e estrangeiros. A 30 
de Setembro de 2006, os investidores institucionais detêm 2,74% das acções, sendo os restantes 
39,36% detidos por accionistas particulares. 
 
Para efeitos do disposto no Art.º 448, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais e em 
cumprimento do Art.º 8 do Regulamento da CMVM n.º 04/2004, a relação dos titulares de 
participações qualificadas, à data de 30 de Junho de 2006, é a seguinte: 

Tabela 7 – Participações qualificadas a 30 de Junho de 2006 

10.2. Acordos com Impacto na Estrutura Accionista 

A Sonae Indústria não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza 
dos mencionados no artigo 19º do Código dos Valores Mobiliários relativamente ao exercício 
de direitos sociais na Sonae Indústria. 

Accionista
N.º de acções % Direitos de voto

Efanor Investimentos, SGPS, S.A. 44.674.706 31,9105%
Pareuro, BV 27.118.645 19,3705%
Sonae Capital, SGPS, S.A. 9.322.354 6,6588%
Maria Margarida Carvalhais Teixeira de Azevedo 1.010 0,0007%
Nuno Miguel Teixeira de Azevedo 969 0,0007%
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 40.172 0,0286%
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 23.186 0,0165%

Total de Imputação 81.181.042 57,9863%

Highfields Capital Management LP
Highfields Capital Ltd 2.805.796 2,00%
Highfields Capital I LP 303.444 0,22%
Highfields Capital II LP 732.578 0,52%

Total de Imputação 3.841.818 2,74%
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CAPÍTULO 11 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ACTIVO E DO PASSIVO, DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DO EMITENTE 

11.1. Documentos inseridos por remissão 

Os seguintes documentos são inseridos por remissão (integralmente) e fazem parte deste 
Prospecto, por forma a cumprir com os requisitos mínimos de informação contidos nos 
parágrafos 11.1, 11.2, 11.3 e 11.5 do Anexo IX ao Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, 
de 29 de Abril, com a redacção que lhe foi conferida pela rectificação de 16 de Junho de 2004: 

1. Informações financeiras históricas anuais individuais e consolidadas (Balanços, 
Demonstrações de Resultados e Demonstrações de Fluxos de Caixa) da Sonae Indústria, 
auditadas, referentes aos exercícios de 2004 e 2005 (reportadas à data de 31 de Dezembro), 
incluindo as notas explicativas e políticas contabilísticas,  elaboradas de acordo com os IFRS, 
bem assim como os relatórios de auditoria externa e Certificação Legal de Contas 
respectivos. Deve ter-se em consideração que as informações referentes ao exercício de 
2004 dizem respeito à Sonae Indústria - SGPS, S.A., empresa extinta no processo de  
cisão-fusão; 

2. Informações financeiras (Balanços, Demonstrações de Resultados e Demonstrações de 
Fluxos de Caixa) históricas intercalares consolidadas incluindo comparações com o mesmo 
período do ano anterior relativos a 30 de Junho 2006, elaboradas de acordo com os IFRS, 
incluindo as notas às demonstrações financeiras consolidadas bem como o relatório de 
revisão limitada relativo a 30 de Junho de 2006; 

3. Relatório Social e Relatório Ambiental incluído no Relatório e Contas de 2005 da Sonae 
Indústria.  

 
As informações financeiras históricas e anuais individuais da Sonae Indústria, auditadas e 
referentes ao exercício de 2004 e 2005 elaboradas de acordo com as IFRS são inseridas por 
remissão (integralmente) e encontram-se disponíveis para consulta, na sede da Euronext 
Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sita na Av. da Liberdade, n.º 
196 - 7º - 1250-147 Lisboa e, em formato electrónico, no site da Emitente (www.sonae-industria-
tafisa.com) e no site da CMVM (no Sistema de Difusão de Informação), www.cmvm.pt.  
 
Os documentos inseridos por remissão neste Prospecto contêm a informação disponível sobre a 
empresa à data em que são publicados e a sua inclusão não resulta, sob nenhuma circunstância, 
que não tenham existido alterações nos negócios da Sonae Indústria desde a data de 
publicação ou que a informação seja correcta em qualquer momento subsequente a esta data. 
 
Os seguintes documentos, aqui incorporados por remissão, facultam, no todo ou em parte, a 
informação requerida no Anexo IX do Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de 
Abril, com a redacção que lhe foi conferida pela rectificação de 16 de Junho de 2004: 
 

Documentos incorporados por remissão 

Parágrafo do 
Regulamento 
n.º 809/2004 
(Anexo IX) 

Informações financeiras históricas anuais individuais e consolidadas da Sonae 
Indústria, auditadas, referentes ao exercício de 2004 (reportadas à data de 31 
de Dezembro) e informações financeiras históricas anuais individuais e  
consolidadas,  auditadas, referentes ao exercício de 2005 (reportadas à data de 
31 de Dezembro), elaboradas de acordo com os IFRS, incluindo as notas 
explicativas e políticas contabilísticas bem assim como os relatórios de auditoria 
externa e Certificação Legal de Contas respectivos. 

11.1 
11.2 
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11.2. Outras Informações Auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas 

Não existem outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas para além das que 
se encontram referidas no presente Prospecto. 

11.3. Período Coberto pelas Informações Financeiras mais Recentes 

O último período coberto por informações financeiras auditadas, quer consolidadas quer 
individuais, à data do presente Prospecto, reporta-se a 31 de Dezembro de 2005. 

11.4. Acções Judiciais e Arbitrais 

Não existem quaisquer procedimentos judiciais ou arbitrais susceptíveis de terem tido ou virem a 
ter uma incidência importante sobre a situação financeira da Emitente. 

11.5. Alterações Significativas na Situação Financeira ou Comercial da Emitente 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na posição financeira ou comercial da Sonae 
Indústria desde o final do último período financeiro em relação ao qual foram publicadas 
informações financeiras intercalares, isto é, 30 de Junho de 2006. 

11.6. Política de Distribuição de Dividendos 

A Sonae Indústria, nos últimos anos, tem vindo a adoptar uma política de não distribuição de 
dividendos, sobretudo durante um período até 2004, em que era importante fortalecer o balanço. 
Quanto ao futuro e dado que a sociedade, actualmente, apresenta resultados positivos, caberá 
aos accionistas pronunciarem-se, em sede de Assembleia Geral de Accionistas, sobre se 
pretendem continuar a reinvestir na empresa ou deliberar sobre o pagamento, sob a forma de 
dividendos, de uma parcela dos Resultados Líquidos gerados. 
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CAPÍTULO 12 – CONTRATOS SIGNIFICATIVOS 

A Sonae Indústria não é parte de outros contratos significativos que não aqueles que decorrem 
do normal decurso das suas actividades que possam afectar a capacidade de cumprimento das 
obrigações perante os titulares dos valores mobiliários agora objecto de admissão. 
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CAPÍTULO 13 – INFORMAÇÕES DE TERCEIROS, DECLARAÇÕES DE PERITOS E 
DECLARAÇÕES DE EVENTUAIS INTERESSES 

Daqui remete-se para o capítulo 11.1. Documentos inseridos por remissão.  
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CAPÍTULO 14 – DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO 

Durante o período de validade do documento de registo podem ser verificados os seguintes 
documentos (ou cópias dos mesmos): 
 

• No site da Emitente, www.sonaeindustria.com os Relatórios e Contas Anuais Individuais 
e Consolidados, incluindo as opiniões dos auditores, a certificação legal de contas e as 
notas às demonstrações financeiras, e as informações financeiras intercalares 
consolidadas; 

 
• Na sede da Emitente sita no Lugar do Espido, Via Norte, Maia, incluindo as opiniões dos 

auditores, certificação legal de contas e as notas às demonstrações financeiras, as 
demonstrações financeiras consolidadas e individuais anuais e intercalares; 

 
• No site da CMVM (no Sistema de Difusão de Informação), http://www.cmvm.pt/, os 

Relatórios e Contas Anuais Individuais e Consolidados, incluindo as opiniões dos 
auditores, certificação legal de contas e as notas às demonstrações financeiras, e as 
informações financeiras intercalares consolidadas.  
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CAPÍTULO 15 – FACTORES DE RISCO ASSOCIADOS AOS VALORES MOBILIÁRIOS A 
ADMITIR 

As Obrigações objecto da presente admissão constituem uma responsabilidade directa, 
incondicional e geral da Emitente, que empenhará toda a sua boa fé no respectivo cumprimento. 
As Obrigações constituem obrigações comuns da Emitente, a que corresponderá um tratamento 
“pari passu” com todas as outras dívidas e compromissos presentes ou futuros não 
especialmente garantidos ou não subordinados da Emitente, sem prejuízo dos privilégios que 
resultem da lei. 
  
Os potenciais investidores em Obrigações da Sonae Indústria deverão, previamente à 
realização do seu investimento, tomar em consideração no seu processo de tomada de decisão, 
em conjunto com a demais informação contida neste Prospecto, os seguintes factores de risco 
associados aos valores mobiliários a admitir:  
 

• A oferta de subscrição das Obrigações não foi objecto de notação por uma sociedade de 
prestação de serviços de notação de risco (rating) registada na CMVM; 

 
• As Obrigações a admitir auferem uma remuneração que não é fixa, estando a mesma 

dependente da evolução das variáveis subjacentes, designadamente do indexante 
utilizado, neste caso, a EURIBOR a 6 meses (a este respeito vide Ponto 17.1.12. deste 
Prospecto).  

 
Daqui também se faz remissão para o Capítulo 3 do Prospecto, onde se identificam os Factores 
de Risco associados à Emitente. 
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CAPÍTULO 16 – INFORMAÇÕES DE BASE 

16.1. Interesses de Pessoas Singulares e Colectivas Envolvidas na Emissão/Oferta 

O Caixa - Banco de Investimento, S.A. na qualidade de intermediário financeiro responsável pela 
organização, montagem e liderança da emissão de obrigações objecto da presente admissão, e a 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., tiveram um interesse directo de cariz financeiro na Emissão a 
título de remuneração pela prestação daqueles serviços e pela tomada firme do empréstimo feita 
a 100% (em por cento) pela Caixa Geral de Depósitos. 

16.2. Motivos da Oferta  

A presente admissão à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon diz respeito a obrigações já 
em circulação e destina-se a permitir a sua transmissibilidade através da Bolsa. 
 
A emissão destas obrigações visou a obtenção de financiamento adicional a longo prazo, 
ajustado ao perfil de geração de fundos dos investimentos em curso.  
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CAPÍTULO 17 – INFORMAÇÃO RELATIVA AOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR À 
NEGOCIAÇÃO 

17.1. Oferta e Admissão à Negociação 

A presente admissão à negociação no Eurolist by Euronext da Euronext Lisbon diz respeito a 
Obrigações já em circulação com o código ISIN PTSOIKOE0000 e destina-se a permitir a sua 
transmissibilidade através da Bolsa.  

17.1.1. Montante e Natureza 

Foram emitidas 1.000 (mil) obrigações ordinárias, com o valor nominal de € 50.000 (cinquenta mil 
euros) cada, no montante global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros) mediante 
subscrição particular e tomada firme. 

17.1.2. Preço das obrigações e modo de realização 

As Obrigações têm o valor nominal de € 50.000 cada, tendo sido o preço de subscrição de  
€ 50.000 por obrigação, com pagamento integral na data de emissão. 

17.1.3. Categoria e forma de representação 

As Obrigações são escriturais, ao portador, exclusivamente materializadas pela sua inscrição 
em contas abertas em nome dos respectivos titulares, de acordo com as disposições legais em 
vigor. 

17.1.4. Modalidade da Oferta 

A emissão das Obrigações foi realizada mediante subscrição particular e directa. 
 
A Caixa Geral de Depósitos, S.A. tomou firme a oferta particular de subscrição nos termos e 
condições estabelecidos em contrato para o efeito celebrado entre este Banco, o Caixa – Banco 
de Investimento, S.A. e a Sonae Indústria. A subscrição directa pela CGD ocorreu no dia 3 de 
Julho de 2006. 

17.1.5. Organização e Liderança 

O processo de organização, montagem e colocação das Obrigações foi liderado pelo CaixaBI, 
com sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 33, 1269-057 Lisboa.  

17.1.6. Deliberações, autorizações e aprovações da emissão 

Esta emissão de Obrigações da Sonae Indústria foi deliberada e aprovada em Comissão 
Executiva da Emitente realizada em 7 de Junho de 2006, ao abrigo do artigo oitavo dos estatutos 
e no uso de poderes delegados pelo Conselho de Administração em reunião do dia 4 de Maio de 
2006. 

17.1.7. Finalidade da admissão à negociação 

A presente admissão à negociação ao Eurolist by Euronext da Euronext Lisbon diz respeito a 
Obrigações já em circulação e destina-se a permitir a sua transmissibilidade através da Bolsa.  
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A emissão de Obrigações da Sonae Indústria visou a obtenção de financiamento adicional a 
longo prazo, ajustado ao perfil de geração de fundos dos investimentos em curso. 

17.1.8. Data de subscrição 

A data de subscrição e realização integral ocorreu em 3 de Julho de 2006. 

17.1.9. Resultado da Oferta 

As Obrigações foram integralmente subscritas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

17.1.10. Direitos de preferência 

Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência às Obrigações, sendo estas 
livremente negociáveis nos termos da lei geral. 

17.1.11. Direitos atribuídos 

Não existem direitos especiais atribuídos às Obrigações, senão os conferidos nos termos da lei 
geral, nomeadamente quanto ao recebimento de juros e reembolso do capital. 

17.1.12. Pagamentos de juros e outras remunerações 

A liquidação financeira das Obrigações ocorreu no dia 3 de Julho de 2006, data a partir da qual 
se inicia a contagem de juros. Desta forma, os juros das Obrigações vencer-se-ão semestral e 
postecipadamente em 3 de Janeiro e 3 de Julho de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento a 
3 de Janeiro de 2007. 
 
O reembolso das Obrigações será efectuado ao seu valor nominal, de uma só vez, no final do 7º 
ano, ou seja, em 3 de Julho de 2013. 
 
A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será variável e igual à “Euribor 
6 meses”, cotada no segundo “Dia Útil Target” imediatamente anterior à data de início de cada 
período de juros, adicionada de 0,86%. 
 
Por “Euribor 6 meses” entende-se a taxa patrocinada pela Federação Bancária Europeia em 
associação com a Associação Cambista Internacional resultante do cálculo da média das taxas 
de depósitos interbancários para o prazo de 6 meses denominados em euros, oferecidas na zona 
da União Económica e Monetária entre bancos de primeira linha, cotada para valores spot 
(TARGET + 2), na base Actual/360, e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página 
EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a substitua, ou no caso de a REUTERS cessar 
a divulgação, na página de outra agência que a divulgue. 
 
Por “Dias Úteis Target” entendem-se aqueles dias em que o sistema de pagamentos TARGET 
esteja em funcionamento. 
 
Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento de juros ou reembolso de capital 
das Obrigações não constituir um Dia Útil, essa data passará para o Dia Útil imediatamente 
seguinte. 
 
Por Dia Útil, para este efeito, entende-se qualquer dia em que os Bancos estejam abertos e a 
funcionar em Lisboa e em que o sistema de pagamentos TARGET esteja em funcionamento. 
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17.1.13. Amortizações e opções de reembolso antecipado 

O empréstimo obrigacionista tem uma duração máxima de sete anos a contar da data de 
subscrição. 
 
A Emitente poderá, sem penalização, efectuar o reembolso antecipado ("Call Option"), total ou 
parcial (neste caso por redução ao valor nominal das Obrigações), do presente empréstimo nas 
10ª, 11ª, 12ª e 13ª Datas de Pagamento de Juros. 
 
A Emitente obriga-se a reembolsar de imediato as Obrigações, bem como a liquidar os 
respectivos juros devidos até à data em que se efectuar aquele reembolso, em qualquer das 
seguintes situações: 
 

a) mora no pagamento de capital e/ou de juros do presente empréstimo obrigacionista não 
remediada no prazo de 3 “Dias Úteis Target”;  

 

b) mora no pagamento de quaisquer outras obrigações  resultantes de empréstimos, outras 
facilidades de crédito ou outros compromissos com incidência financeira, contraídos junto do 
sistema financeiro português ou estrangeiro, ou ainda no pagamento de obrigações 
decorrentes de valores monetários ou mobiliários de qualquer natureza, desde que os 
respectivos credores solicitem o reembolso antecipado de obrigações pecuniárias da 
Emitente num montante total superior a 10% dos seus Capitais Próprios (tal como publicado 
nas ultimas contas individuais auditadas); 

 

c) inobservância de qualquer das demais obrigações previstas na Ficha Técnica da Emissão 
não remediada no prazo de 30 “Dias Úteis Target”. 

17.1.14. Garantias e subordinação do empréstimo 

Não existem garantias especiais, respondendo as receitas e o património da Emitente pelo 
serviço da dívida do presente empréstimo obrigacionista nos termos da lei. 
 

a) As responsabilidades assumidas para com os credores obrigacionistas constituem obrigações 
comuns da Emitente, a que corresponderá um tratamento pari passu com todas as outras 
dívidas e compromissos presentes e futuros não especialmente garantidos ou subordinados, 
sem prejuízo dos privilégios creditórios que resultem da Lei. 

 

b) A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações para si decorrentes desta emissão não 
se extinguirem, não dar em garantia ou, por qualquer outra forma onerar, os bens que 
constam ou venham a constar do seu Activo Não Corrente, salvo no caso de: 

 

(i) garantias constituídas com o acordo prévio dos obrigacionistas, obtido por maioria 
simples, nos termos do n.º 7 do art.º 355º do Código das Sociedades Comerciais; 

 

(ii) garantias constituídas sobre bens do Activo Não Corrente da Emitente a adquirir ou a 
beneficiar por esta, desde que a referida aquisição não se configure como mera 
substituição de activos, e desde que a garantia seja constituída em caução do respectivo 
preço, ou do crédito concedido para o efeito; 

 

(iii) para efeitos do disposto no ponto anterior, não constitui mera substituição de activos, o 
investimento nos bens do Activo Não Corrente que se encontrem obsoletos ou 
deteriorados; 

 

(iv) garantias constituídas ou a constituir para garantir um valor acumulado não superior a 
25% do Activo Não Corrente da Emitente. 

17.1.15. Taxa de rendibilidade efectiva 

A taxa de rentabilidade efectiva é aquela que iguala o valor actual dos fluxos monetários gerados 
pela obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 
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A taxa de rentabilidade efectiva dependerá do preço a que a obrigação for adquirida no mercado, 
bem como dos fluxos monetários gerados ao longo da sua vida. 
 
A remuneração variável de cada cupão semestral, será indexada à “Euribor 6 meses” acrescida 
de 0,86% e o reembolso será efectuado pelo Valor Nominal. 
 
Assim, a taxa de rentabilidade efectiva utilizada nos cálculos apresentados, dependerá dos 
seguintes pressupostos: 
- O preço de compra da obrigação é igual ao seu valor de subscrição; 
- A taxa anual nominal para o primeiro Cupão é de 4,5920% mantendo-se igual até ao 14º 

Cupão; 
- O reembolso é feito ao par no 14º cupão (final de vida do empréstimo); 
- Taxa de imposto sobre os juros de 20%. 
 
A taxa de rentabilidade efectiva anual bruta é 4,7097% enquanto que a taxa de rentabilidade 
efectiva anual líquida é 3,7591%. 
 
A taxa de rentabilidade efectiva pode vir a ser afectada por eventuais taxas e comissões a pagar 
pelos subscritores pela prestação de serviços financeiros, que podem variar de instituição para 
instituição financeira. 

17.1.16. Moeda do empréstimo 

A moeda de denominação do presente empréstimo obrigacionista é o Eur. 

17.1.17. Serviço financeiro 

O serviço financeiro do presente empréstimo obrigacionista, nomeadamente o pagamento de 
juros e amortização será assegurado pelo CaixaBI (“Agente Pagador”). 

17.1.18. Representação dos Obrigacionistas 

O Representante Comum dos Obrigacionistas é o Dr. Amílcar Brito de Pinho Fernandes 
designado na Assembleia Geral de Obrigacionistas realizada no dia 14 de Setembro de 2006.  

17.1.19. Regime Fiscal 

Os rendimentos das Obrigações são considerados rendimentos de capitais, independentemente 
dos títulos serem ou não emitidos a desconto.  
 
Imposto sobre o rendimento -  Juros 
 
Auferidos por pessoas singulares 
 
- Residentes: 
 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 
título definitivo, à taxa liberatória de 20%.  
 
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 10,5% e 42%, 
tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 
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- Não residentes: 
 

Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de capitais (nomeadamente os obtidos no momento 
do vencimento do cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou equivalentes) 
obtidos em território português por não residentes (esta isenção não é aplicável a pessoas 
singulares residentes em país, território ou região com regimes de tributação privilegiada, 
constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela 
Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março). 
 
Refira-se que a isenção em questão é apenas aplicável aos rendimentos obtidos após a data do 
primeiro vencimento do cupão ocorrido depois de 1 de Janeiro de 2006. 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
- Residentes: 
 

Rendimentos sujeitos a tributação à taxa geral de 25% (à qual acrescerá uma taxa de derrama 
até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas). O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 20%, a 
qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 
 
- Não residentes: 
 

Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de capitais (nomeadamente os obtidos no 
momento do vencimento do cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou 
equivalentes) obtidos em território português quando os seus efectivos beneficiários não tenham 
em território português sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual os 
rendimentos possam ser imputáveis e desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 
31/2004, de 10 de Março.  
 
Refira-se que a isenção em questão é apenas aplicável aos rendimentos obtidos após a data do 
primeiro vencimento do cupão ocorrido depois de 1 de Janeiro de 2006. 
 
Auferidos por 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 20%. 
 
Auferidos 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. 
 
Mais-Valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
- Residentes: 
 

As mais-valias de obrigações estão excluídas de tributação em IRS. 
 
- Não residentes: 
 

Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra referidos para as pessoas singulares 
residentes.   
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Auferidas por pessoas colectivas 
 
- Residentes: 
 

As mais valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo englobadas e 
tributadas nos termos gerais. 
 
- Não residentes: 
 

Encontram-se isentos de IRC os rendimentos qualificados como mais-valias (incluindo, 
nomeadamente, os ganhos obtidos na transmissão de valores mobiliários, tais como obrigações) 
obtidos em território português quando os seus efectivos beneficiários não tenham em território 
português sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam 
ser imputáveis e desde que não sejam entidades residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 
de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março. 
 
Refira-se que a isenção em questão é apenas aplicável aos rendimentos obtidos após a data do 
primeiro vencimento do cupão ocorrido depois de 1 de Janeiro de 2006. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 
acordo com a legislação nacional 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra referidos para as pessoas singulares. 
 
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. 
 
Transmissões Gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
Não sujeitas a IRS. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
- Residentes: 
 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 
concorrem para efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC - tributação à taxa à 
geral de 25% (à qual acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas). Os 
incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao preço 
de mercado das obrigações, o qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras 
de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 
 
- Não residentes: 
 

Tributação à taxa de 25%. 
 
Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
- Residentes: 
 

As transmissões gratuitas de obrigações passam a estar sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 
10%, a qual incidirá 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 
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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, 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. 

17.1.20. Regime de transmissão das obrigações 

Não existem quaisquer restrições quanto à livre negociabilidade das Obrigações, podendo as 
mesmas ser negociadas na Euronext Lisbon quando estiverem admitidas à negociação. 

17.1.21. Títulos definitivos 

Não se aplica, dado que os valores mobiliários representativos da presente emissão são 
escriturais. 

17.1.22. Legislação aplicável 

As Obrigações foram criadas de acordo com o artigo 8.º dos estatutos da Sonae Indústria e 
com o artigo 348º do CSC. 
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A presente emissão de Obrigações é regulada pela Lei Portuguesa. Para dirimir qualquer litígio 
emergente da presente emissão de Obrigações é competente o Tribunal da Comarca de Lisboa 
com renúncia expressa a qualquer outro. 

17.1.23. Admissão à negociação 

Após a publicação do presente Prospecto será publicado um anúncio no Boletim de Cotações da 
Euronext Lisbon, indicando a data efectiva da admissão à cotação na Eurolist by Euronext da 
Euronext Lisbon das Obrigações cuja admissão é solicitada. 

17.1.24. Contratos de fomento 

Não foram celebrados quaisquer contratos de fomento relativamente à presente emissão. 

17.1.25. Valores mobiliários admitidos à cotação 

Na presente data, encontram-se admitidas à negociação no mercado de cotações oficiais da 
Euronext Lisbon, no sistema de negociação em contínuo, 140.000.000 acções representativas 
do capital social da Sonae Indústria e 25.000.000 de obrigações representativas dos 
empréstimos obrigacionistas Sonae Indústria – 2005/2008 e Sonae Indústria – 2005/2010. 

17.1.26. Ofertas públicas relativas a valores mobiliários 

Relativamente ao último exercício e ao exercício em curso, não foram efectuadas, por terceiros, 
ofertas públicas relativamente a valores mobiliários da Emitente nem foram efectuadas ofertas 
públicas, pela Emitente, relativamente a valores mobiliários de uma outra sociedade. 

17.1.27. Outras ofertas 

Em simultâneo ou em data aproximada à presente emissão, não foram efectuadas emissões de 
obrigações pela Emitente. 
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CAPÍTULO 18 – ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E MODALIDADES DE NEGOCIAÇÃO 

A presente admissão à negociação no Eurolist by Euronext da Euronext Lisbon diz respeito a 
Obrigações já em circulação e cuja informação relevante se encontra disponível no presente 
Prospecto.  
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CAPÍTULO 19 – INFORMAÇÃO ADICIONAL 

19.1. Gabinete de Apoio ao Investidor 

A Sonae Indústria criou um Departamento de Apoio ao Investidor («DAI»), para estabelecer um 
contacto directo entre a empresa e os accionistas, investidores, analistas e demais autoridades 
do mercado de capitais, incluindo a CMVM. 
 
Este departamento coordena, trimestralmente, a elaboração do comunicado de Apresentação de 
Resultados ao mercado, para além de, sempre que necessário, estar disponível para esclarecer 
qualquer facto relevante ou acontecimento que possa influenciar a cotação das acções. O DAI 
está também aberto a qualquer consulta solicitada pelo mercado. 
 
Como parte integrante do compromisso da empresa com os accionistas, o DAI está disponível 
para reunir com investidores, tanto em road-shows organizados pela empresa, como em reuniões 
pontuais. 
 
A directora do Departamento de Apoio ao Investidor da Sonae Indústria é a Dra. Maria João 
Carrapato, a qual pode ser contactada por e-mail: maria.carrapato@sonaeindustria.com ou por 
telefone (+351) 220 100 439. 
 
Maria João Carrapato  
Sonae Indústria, SGPS, S.A. 
Lugar do Espido, Via Norte, Apartado 1096, 4471 - 909 Maia Portugal  
Tel: (+351) 22 010 0439 
Fax: (+351) 22 010 0450 
E-mail: maria.carrapato@sonaeindustria.com  
 
Em complemento, a Sonae Indústria disponibiliza no seu sítio institucional, 
www.sonaeindustria.com, todos os comunicados de apresentação de resultados, comunicados 
gerais, relatórios e contas, diversos documentos de divulgação pública, comunicados de 
imprensa e outras informações relacionadas com a empresa. 
 
O Representante da Sonae Indústria para as Relações com o Mercado é o Dr. Rui Manuel 
Gonçalves Correia, o qual pode ser contactado via Departamento de Apoio ao Investidor ou 
directamente por email (rmcorreia@sonaeindustria.com). 

19.2. Pacto Social e Estatutos 

 
RELAÇÃO DOS ESTATUTOS DA SONAE INDUSTRIA, SGPS, S. A. 

 
CAPÍTULO PRIMEIRO 

 
DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJECTO SOCIAL 

 
ARTIGO PRIMEIRO 

 

A sociedade adopta a denominação de "Sonae Indústria, SGPS, S.A.". 
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ARTIGO SEGUNDO 
 

Um - A sede social é no Lugar de Espido, Via Norte, freguesia e concelho da Maia, podendo ser 
transferida, nos termos da lei, por deliberação do Conselho de Administração. 
 
Dois - O Conselho de Administração poderá criar, dentro ou fora do país, delegações ou qualquer 
outra forma de representação que julgue conveniente. 
 

ARTIGO TERCEIRO 
 

O objecto da sociedade é a gestão de participações sociais noutras sociedades, como forma 
indirecta de exercício de actividades económicas. 
 

ARTIGO QUARTO 
 

A sociedade pode adquirir ou alienar participações em sociedades, de direito nacional ou 
estrangeiro, com objecto idêntico ao referido no artigo terceiro, em sociedades reguladas por leis 
especiais, em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras 
pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos 
complementares de empresas, agrupamentos Europeus de interesse económico, consórcios e 
associações em participação. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

CAPITAL, ACÇÕES E OBRIGAÇÕES 
 

ARTIGO QUINTO 
 

Um - O capital social é de setecentos milhões de Eur, está integralmente subscrito e realizado. 
 

Dois – O capital social é dividido em cento e quarenta milhões de acções ordinárias, com o valor 
nominal de cinco Eur cada. 
 

Três - O capital poderá ser elevado até dois mil milhões de Eur, por uma ou mais vezes, por 
deliberação do Conselho de Administração que fixará, nos termos legais, as condições de 
subscrição, nomeadamente, o diferimento das entradas e as categorias de acções a emitir, de 
entre as já existentes.  
 

ARTIGO SEXTO 
 

Um - As acções poderão ser tituladas ou escriturais, nominativas ou ao portador, sendo, neste 
último caso, reciprocamente convertíeis.  
 

Dois - No caso das acções serem representadas por títulos, poderão existir títulos de uma, cinco, 
dez, cinquenta, cem, quinhentas, mil, dez mil, cinquenta mil, cem mil, quinhentas mil, um milhão, 
dez milhões, cinquenta milhões e cem milhões de acções. 
 

Três - Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo ambas as assinaturas ser 
de chancela, por eles autorizada, ou por igual número de mandatários da sociedade para o efeito 
designados.  
 

Quatro - Poderão ser emitidas acções sem direito a voto que poderão ser remíveis pelo seu valor 
nominal, acrescido ou não de um prémio, se a Assembleia Geral assim o deliberar, devendo, 
sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.  
 

Cinco - No caso de incumprimento da obrigação de remição a sociedade fica constituída na 
obrigação de indemnizar o titular, em montante a determinar na data em que se verificar a 
deliberação da emissão.  
 

Seis - Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a conversão de acções 
tituladas em escriturais, nos termos da legislação aplicável. 
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ARTIGO SÉTIMO 
 

Um - A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos da lei e nas condições 
estabelecidas por deliberação dos accionistas ou do Conselho de Administração.  
 

Dois - Aplicar-se-ão aos warrants emitidos pela sociedade, com as necessárias adaptações, o 
disposto nos números um, dois, três e seis do Artigo Sexto. 
 

ARTIGO OITAVO 
 

Um - A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos termos da lei e nas condições 
estabelecidas por deliberação dos accionistas ou do Conselho de Administração. 
 

Dois - Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíeis em acções de categorias especiais e 
obrigações com direito de subscrição de acções de categorias especiais. 
 

Três - Na hipótese de ser deliberada pelo Conselho de Administração a emissão de um qualquer 
dos tipos de obrigações referidos no número anterior, deverão existir as categorias especiais de 
acções aí mencionadas. 
 

Quatro - Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as necessárias adaptações, 
disposto nos números um, dois, três e seis do artigo sexto. 
 

CAPITULO TERCEIRO 
 

ADMINISTRAÇAO E FISCALIZAÇAO 
 

ARTIGO NONO 
 

Um - A sociedade é gerida por um Conselho de Administração composto de três, cinco, sete, 
nove, onze ou treze membros eleitos em Assembleia Geral. 
 

Dois - O Conselho de Administração designará, de entre os seus membros, o Presidente, bem 
como, se o entender, um ou mais administradores delegados. 
 

Três - O Conselho de Administração poderá delegar numa Comissão Executiva a competência e 
os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhe. 
 

Quatro - Competirá ao Conselho de Administração regular o funcionamento da Comissão 
Executiva e o modo como exercerá os poderes que lhe forem cometidos.. 
 

ARTIGO DÉCIMO 
 

Um - A eleição de  um  administrador será efectuada  prévia e  isoladamente,  cabendo a 
propositura de listas a grupos de accionistas que detenham acções representativas de dez a 
vinte por cento do capital social. 
 

Dois - O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.  
 

Três - Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas pessoas elegíveis para cada 
um dos cargos a preencher. 
 

Quatro - Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação incide sobre o conjunto 
destas listas.  
 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 
 

Um - O disposto no número anterior só será aplicável se a sociedade for considerada de 
subscrição pública, concessionária do Estado ou de entidade a ele equiparada. 
 

Dois - Para os efeitos do número anterior apenas serão contadas as acções de que os 
accionistas fossem titulares três meses antes, pelo menos, da data em que se tiverem realizado 
as Assembleias Gerais. 
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ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 
 

Compete ao Conselho de Administração assegurar a gestão dos negócios sociais e efectuar 
todas as operações relativas ao objecto social para o que lhe são conferidos os mais amplos 
poderes, incluindo, nomeadamente, os seguintes: 
 

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar quaisquer acções, transigir 
e desistir das mesmas e comprometer-se em arbitragens.  Para o efeito, o Conselho de 
Administração poderá delegar os seus poderes num só mandatário; 
 

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade; 
 

c) Tomar de arrendamento, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis, 
incluindo acções, quotas ou obrigações; 
 

d) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de empréstimos no mercado financeiro 
nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes; 
 

e) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para exercício de cargos 
sociais noutras empresas; 
 

f) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular de acções, quotas ou 
partes sociais, apoio técnico e financeiro; 
 

g) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou entidades nos termos do artigo 
quarto do contrato social; 
 

h) Deliberar sobre a emissão de warrants. 
 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 
 

Um - Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo cheques, letras, livranças e 
aceites bancários terão validade quando assinados por: 
 

a) Dois administradores; 
 

b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício do respectivo mandato; 
 

c) Um administrador, se para intervir no acto ou actos tiver sido designado em acta pelo 
Conselho de Administração; 

 

d) Dois mandatários; 
 

e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido designado pelo Conselho de 
Administração ou por qualquer administrador com poderes para o designar. 
 

Dois - Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por um só administrador ou 
por um dos mandatários. 
 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 
 

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais. 
 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 
 

Um - O Conselho de Administração reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma vez por trimestre 
e, além disso, todas as vezes que o presidente, o administrador-delegado ou dois dos membros o 
convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das respectivas actas. 
 

Dois - O Conselho de Administração só pode deliberar se a maioria dos seus membros estiver 
presente ou representada. 
 

Três - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos. 
 

Quatro - Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões do Conselho por outro 
administrador mediante carta, que explicitando o dia e hora da reunião a que se destina, seja 
dirigida ao presidente, mencionada na acta e arquivada. 
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Cinco - Os administradores poderão votar por correspondência a solicitação do presidente do 
Conselho. 
 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 
 

Um - Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou definitivo, de qualquer 
administrador, o Conselho de Administração providenciará quanto à sua substituição.  
 

Dois - Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao abrigo das regras especiais 
consignadas no artigo décimo, proceder-se-á a eleição. 
 

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 
 

Os membros do Conselho de Administração caucionarão o exercício do seu cargo conforme for 
deliberado pela Assembleia Geral que os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância 
mínima legalmente exigida e por qualquer das formas permitidas. 
 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 
 

A fiscalização da sociedade será exercida por um Fiscal Único, sendo eleitos em Assembleia 
Geral um membro efectivo e um suplente. 
 

ARTIGO DÉCIMO NONO 
 

As atribuições do Fiscal Único são as que são especificadas na lei e as que ficam consagradas 
nestes estatutos. 
 
 

CAPÍTULO QUARTO 
 

ASSEMBLEIA GERAL 
 

ARTIGO VIGÉSIMO 
 

Um - A Assembleia Geral é constituída somente pelos accionistas com direito a voto possuidores 
de acções ou títulos de subscrição que, até cinco dias úteis antes da realização da Assembleia, 
comprovem junto da sociedade a sua titularidade, nos termos estabelecidos na lei. 
 

Dois - A presença nas Assembleias Gerais de accionistas titulares de acções preferenciais sem 
voto e a sua participação na discussão dos assuntos da ordem do dia depende de autorização do 
presidente da mesa, a qual poderá ser revogada pela Assembleia. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO 
 

Um - A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os accionistas tantos votos 
quanto os correspondentes à parte inteira que resultar da divisão por cem do número de acções 
que possuam. 
 

Dois - Excepto se a lei exigir diversamente, as deliberações em Assembleia Geral serão 
tomadas por maioria simples. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Um - Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se representar nas reuniões da 
Assembleia Geral por cônjuge, ascendente ou descendente, administrador ou outro accionista, 
mediante carta dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicilio do representante e 
data da Assembleia. 
 

Dois - As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que para o efeito designarem 
através de carta cuja autenticidade será apreciada pelo Presidente da Mesa. 
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Três - Se a sociedade for considerada "sociedade com o capital aberto ao investimento do 
público" os accionistas poderão votar por correspondência, no que se refere exclusivamente à 
alteração do contrato social e à eleição dos órgãos sociais. 
 

Quatro - Só serão considerados os votos por correspondência, desde que recebidos na sede da 
sociedade, por meio de carta registada com aviso de recepção dirigida ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, com pelo menos três dias de antecedência em relação à data da Assembleia, 
sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de accionista, nos termos previstos nos 
números um e dois do artigo vigésimo deste contrato. 
 

Cinco - A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das acções ou pelo seu 
representante legal, devendo o accionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de 
cópia autenticada do seu bilhete de identidade, se pessoa colectiva, deverá a assinatura ser 
reconhecida notarialmente na qualidade e com poderes para o acto. 
 

Seis - Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste de forma expressa e 
inequívoca: 
 

a) a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita; 
 

b) a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes;  
 

c) a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta, bem como se o 
mesmo se mantém caso a proposta venha a ser alterada pelo proponente. 
 

Sete - Não obstante o disposto na alínea b) do número anterior, é permitido a um accionista que 
envie declaração de voto relativamente a certa proposta, declarar que vota contra todas as 
demais propostas o mesmo ponto da ordem de trabalhos, sem outras especificações. 
 

Oito - Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de voto por correspondência se 
abstêm na votação das propostas que não sejam objecto dessas declarações. 
 

Nove - Não obstante o disposto na alínea c) do número seis, pode o accionista condicionar o 
sentido de voto para certa proposta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito do mesmo ponto 
da ordem de trabalhos. 
 

Dez - Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da 
conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos 
correspondentes às declarações não aceites. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO 
 

A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou 
representados accionistas possuidores de acções que titulem mais de cinquenta por cento do 
capital social. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO 
 

Um - A mesa da Assembleia Geral será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário. 
 

Dois - O Vice-Presidente substituirá o Presidente, em caso de ausência ou impedimento deste, 
competindo-lhe, nomeadamente, convocar Assembleias Gerais, dirigi-las e praticar quaisquer 
actos ou competências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de accionistas. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO 
 

A Assembleia Geral reunirá: 
 

a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a reunião da Assembleia Geral anual; 
 

b) Em sessão extraordinária, sempre que o Conselho de Administração ou Fiscal Único o 
julguem conveniente ou a requerimento de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo 
de capital social imposto por lei para este efeito. 
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ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO 
 

Um - A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela Assembleia Geral. 
 

Dois - A Assembleia Geral poderá eleger uma comissão de vencimentos, para o cumprimento do 
disposto no número anterior. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo permitida a sua reeleição 
uma ou mais vezes. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DISPOSIÇOES GERAIS 
 

ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO 
 

O exercício social coincide com o ano civil. 
 

ARTIGO VIGÉSIMO NONO 
 

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de prestação de contas anuais serão 
deduzidas as importâncias necessárias à formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o 
remanescente a aplicação que a Assembleia Geral, por maioria simples, destinar, podendo esta 
deliberar distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas. 
 

ARTIGO TRIGÉSIMO 
 

O Conselho de Administração, obtido o consentimento do Fiscal Único, poderá resolver fazer 
adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei. 
 

ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO 
 

Um - A Assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado total ou parcialmente, 
recebendo os accionistas o valor nominal de cada acção ou parte dele. 
 

Dois - A Assembleia Geral poderá determinar que, em caso de reembolso parcial, se proceda a 
sorteio. 
 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de capital, estas quinhoarão nos 
lucros a distribuir, conforme for determinado na deliberação de aumento ou, na falta de tal 
disposição, proporcionalmente ao período que mediar entre o último dia do período de subscrição 
das acções e o encerramento do exercício social. 
 

ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO 
 

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reservas, a emissão das novas acções 
respeitará a proporção de entre as várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao 
accionista acções da espécie por ele detida.  

 
 


