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1. DESTAQUES 

 

1.1. COVID-19 

 

Desde o início da pandemia que o Grupo Altri procedeu à implementação de um conjunto de 

medidas de prevenção, controlo e vigilância, por forma a dar resposta às exigências 

decorrentes da pandemia COVID-19 e, em particular, assegurar o bem-estar permanente de 

todos os Colaboradores, das suas famílias e da comunidade. Assim, o Grupo Altri procedeu à 

implementação de um conjunto de ações preventivas e à elaboração do Plano de Contingência 

COVID-19 para proteger a saúde e segurança dos Colaboradores, tendo por base as 

recomendações da Direção Geral de Saúde para fazer face à pandemia. Estas medidas têm 

vindo a ser acompanhadas e revistas pelo Grupo, sempre que tal se demonstre necessário, 

tendo em consideração a evolução da situação epidemiológica. 

 

Em resultado das diversas medidas implementadas pelo Grupo Altri, durante o ano de 2020, 

verificou-se um impacto na demonstração dos resultados no montante de, aproximadamente, 

1,2 milhões de Euros (incluindo os gastos com pessoal, nomeadamente, turnos e horas extra, 

bem como, despesas de deslocação, donativos, equipamentos de proteção, gastos com a 

contratação de empresas especializadas na desinfeção de espaços, entre outros). 

 

No que diz respeito à gestão do risco de liquidez, foi mantida pelo Grupo uma reserva de 

liquidez sob a forma de linhas de crédito com os seus bancos de relacionamento, de forma a 

assegurar a capacidade para cumprir com os seus compromissos, sem ter de se refinanciar em 

condições desfavoráveis. A 31 de dezembro de 2020, o montante de empréstimos 

consolidados1 com vencimento nos próximos 12 meses é de 183,4 milhões de Euros. Na 

mesma data, o Grupo tem linhas de crédito consolidadas disponíveis (nomeadamente, 

descobertos bancários, contas correntes caucionadas e programas de papel comercial não 

utilizados) no montante de, aproximadamente, 86 milhões de Euros. Adicionalmente, o Grupo 

 
1 Empréstimos consolidados: Empréstimos bancários + Outros empréstimos + Incentivos reembolsáveis + 
Passivo da locação. 
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apresenta na rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa um montante de 254,6 milhões de Euros, 

representativo de, aproximadamente, 77% dos seus passivos correntes. 

 

1.2. Resumo da Atividade do Grupo Altri em 2020 

 

✓ Produção de pastas ascende a 1,102 milhões de toneladas;  

✓ Venda de pastas ascende a 1,098 milhões de toneladas; 

✓ Produção de energia elétrica através de biomassa ascende a 732,6 GWh; 

✓ Exportações ascendem a 397,7 milhões de Euros; 

✓ EBITDA de 130,4 milhões de Euros:  

o 97,5 milhões de Euros no segmento pasta;  

o 32,9 milhões de Euros no segmento energia. 

✓ Dívida líquida nominal remunerada2 de 475,3 milhões de Euros;  

✓ Redução anual da dívida líquida nominal remunerada em 37,7 milhões de Euros; 

✓ Free Cash Flow3 em 2020 de cerca de 100 milhões de Euros (considerando 

dividendos pagos de 62 milhões de Euros e redução de dívida líquida de 37,7 

milhões de Euros); 

✓ O Conselho de Administração vai propor à Assembleia Geral um dividendo por 

ação de 25 cêntimos. 

 

O quarto trimestre de 2020 ficou marcado por uma recuperação da procura nos mercados 

asiáticos, nomeadamente na China, sendo que os primeiros sinais de aumentos de preço 

naquela geografia surgiram durante o mês de novembro. Nos mercados europeus, assistiu-se 

também a um reforço da procura de pastas por parte de quase todos os clientes, no entanto, 

em termos de preço, só foram anunciados aumentos de preços para a Europa a partir de 

janeiro de 2021. 

 

Em termos operacionais, as unidades operacionais que compõem o Grupo Altri, produziram, 

durante o quarto trimestre, 272,9 mil toneladas de pasta (+2% relativamente ao trimestre 

homólogo de 2019), o que permitiu encerrar o ano de 2020 com uma produção recorde 

superior a 1,1 milhões de toneladas. As vendas de pastas realizadas no quarto trimestre 

ascenderam a 271,3 mil toneladas, o que corresponde a uma redução de 0,3% face ao quarto 

trimestre de 2019. Esta redução justificou-se pela necessidade de repor os níveis de inventário 

de forma a assegurar um serviço de qualidade ao cliente. 

 

Durante o quarto trimestre de 2020, o preço médio de mercado da pasta papeleira (BHKP) 

manteve-se nos 680 USD/ton (neste montante desde novembro de 2019). No entanto, o preço 

 
2 Dívida líquida nominal remunerada: Empréstimos bancários (valores nominais) + Outros empréstimos 
(valores nominais) – Caixa e equivalentes de caixa. 
3 Free Cash Flow: Variação da dívida líquida face a 31.12.2019 + Dividendos pagos. 
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médio de mercado em Euros no quarto trimestre foi de 571,4 EUR/ton, o que corresponde a um 

decréscimo de cerca de 2% face ao terceiro trimestre. 

 

A produção de energia elétrica através de biomassa florestal, durante o ano de 2020, atingiu 

cerca de 732,6 GWh, o que corresponde a um crescimento de 36% face ao ano de 2019. 
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2. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

2.1. Resultados do quarto trimestre de 2020 

 

A informação financeira apresentada foi preparada de acordo com os princípios de 

reconhecimento e mensuração das Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como 

adotadas na União Europeia (IFRS-UE).  

 

Demonstração dos resultados do quarto trimestre de 2020 

milhares de Euros
4T2020 4T2019

4T20/4T19    

Var%
3T2020

4T20/3T20    

Var%

Receitas totais (a) 146 102 171 396 -14,8% 141 523 3,2%

Custo das vendas 66 501 71 586 -7,1% 59 059 12,6%

Fornecimento de serviços externos 37 895 46 995 -19,4% 37 582 0,8%

Custos com pessoal 9 487 11 985 -20,8% 9 909 -4,3%

Outros gastos -902 324 -378,2% 1 715 -152,6%

Variação de justo valor dos ativos biológicos -1 246 -1 937 -35,7% - ss

Provisões e perdas por imparidade -645 6 093 -110,6% 900 ss

Custos totais 111 090 135 046 -17,7% 109 165 1,8%

EBITDA (b) 35 012 36 350 -3,7% 32 358 8,2%

Margem EBITDA (c) 24,0% 21,2% +2,8 pp 22,9% +1,1 pp

Amortizações e depreciações -17 812 -19 156 -7,0% -19 553 -8,9%

EBIT (d) 17 200 17 194 0,0% 12 805 34,3%

Margem EBIT (e) 11,8% 10,0% +1,7 pp 9,0% +2,7 pp

Resultados relativos a investimentos -20 -99 -79,6% -1 ss

Gastos financeiros -7 724 -4 829 60,0% -7 023 10,0%

Rendimentos financeiros 1 548 350 342,4% 965 60,5%

Resultados financeiros -6 197 -4 578 35,3% -6 060 2,3%

Resultados antes de impostos e CESE 11 004 12 616 -12,8% 6 745 63,1%

Impostos sobre o rendimento 1 680 -2 500 -167,2% 8 306 ss

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) -1 998 - ss - ss

Resultado Líquido Consolidado do exercício

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 10 690 10 120 5,6% 15 055 -29,0%

Interesses sem controlo -4 -4 ss -4 ss

(a) Receitas totais = Vendas + Prestações de serviços + Outros rendimentos

(b) EBITDA = Resultados antes de impostos e CESE, Resultados financeiros e Amortizações e depreciações

(c) Margem EBITDA = EBITDA / Receitas totais

(d) EBIT = Resultados antes de impostos e CESE e Resultados financeiros

(e) Margem EBIT = EBIT / Receitas totais  
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O quarto trimestre de 2020, apesar de ser um trimestre tradicionalmente menos intenso devido 

ao Natal e ao Ano Novo, ficou marcado por um crescimento da procura, nomeadamente em 

geografias da orla do mediterrâneo. 

 

Produção de pastas 

toneladas
4T2020 4T2019

4T20/4T19    

Var%
2020 2019

2020/2019    

Var%

Produção pasta BHKP 251 358 247 861 1,4% 1 010 329 997 819 1,3%

Produção pasta DWP 21 583 19 816 8,9% 91 522 101 122 -9,5%

Produção total de pastas 272 941 267 677 2,0% 1 101 851 1 098 941 0,3%

Vendas pasta BHKP 254 266 257 399 -1,2% 997 170 995 280 0,2%

Vendas pasta DWP 17 018 14 784 15,1% 100 622 88 538 13,6%

Vendas totais de pastas 271 285 272 183 -0,3% 1 097 792 1 083 818 1,3%  

 

Durante o trimestre em análise, as unidades do Grupo Altri produziram um total de 272,9 mil 

toneladas de pastas, das quais 251,4 mil toneladas de pasta papeleira tipo BHKP e 21,6 mil 

toneladas de pasta solúvel (DWP). Em termos de vendas, foram vendidas 271,3 mil toneladas 

de pastas, das quais 17 mil toneladas foram de DWP.   

 

O Grupo Altri exportou 231,1 mil toneladas de pastas, o que corresponde a 85% das suas 

vendas totais de pastas. Em termos monetários, as exportações trimestrais ascenderam a 91,9 

milhões de Euros.  

 

O preço médio de mercado da pasta papeleira (BHKP) durante o quarto trimestre de 2020 foi 

de 571,4 €/ton, o que corresponde a um decréscimo de 9% face ao preço médio registado no 

período homólogo de 2019 e de 2% em relação ao preço médio do trimestre anterior do ano 

em curso. 

 

As receitas totais associadas às unidades de produção de pasta ascenderam a 125,2 milhões 

de Euros, o que corresponde a um crescimento de 5%, face ao terceiro trimestre de 2020. 

 

Em termos de EBITDA, no trimestre, o segmento das unidades de produção de pasta 

ascendeu a 26,3 milhões de Euros.  
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Evolução indicadores GREENVOLT 

 

toneladas 4T20 4T19 4T20/4T19 3T20 4T20/3T20 2020 2019 2020/2019

Vendas energia MWh 176,3 168,0 5,0% 189,9 -7,1% 732,6 540,2 35,6%

Vendas energia M€ 20 931 19 888 5,2% 22 547 -7,2% 86 864 64 283 35,1%

EBITDA M€ 8 672 6 629 30,8% 8 599 0,8% 32 888 22 029 49,3%  

 

As receitas associadas à unidade de produção de energia elétrica através de biomassa 

florestal, desenvolvida através da subsidiária GREENVOLT – Energias Renováveis, S.A. 

(anteriormente designada por Bioelétrica da Foz, S.A.), atingiram, no quarto trimestre de 2020, 

o montante de 20,9 milhões de Euros, o que se traduz num decréscimo de 7,2% face ao 

terceiro trimestre de 2020, e um crescimento de 5,2% face ao quarto trimestre de 2019. 

 

O EBITDA, no quarto trimestre de 2020, atingiu 8,7 milhões de Euros, o que corresponde a um 

crescimento de 31% face ao período homólogo de 2019 e a um crescimento de 1% em relação 

ao terceiro trimestre de 2020. 

 

Note-se que durante o quarto trimestre de 2020 realizou-se a paragem de manutenção da 

principal unidade de produção, a Sociedade Bioelétrica do Mondego (empresa detida pela 

GREENVOLT – Energias Renováveis, S.A.), que tem uma capacidade instalada de injeção de 

35MW. Não está prevista qualquer paragem de manutenção desta unidade para o exercício de 

2021. 

 

Resultados consolidados no trimestre 

 

As receitas totais da Altri atingiram, durante o quarto trimestre de 2020, o montante de, 

aproximadamente, 146,1 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 

14,8% face ao período homólogo do ano anterior e a um crescimento de 3,2% face ao terceiro 

trimestre de 2020.  

 

Os custos totais operacionais no trimestre, incluindo a variação positiva de justo valor dos 

ativos biológicos, ascenderam a 111,1 milhões de Euros, o que corresponde a um crescimento 

de 1,8% em relação ao trimestre anterior e a uma redução de 17,7% relativamente ao período 

homólogo de 2019. 

 

Assim, o EBITDA do Grupo Altri, no trimestre em análise, atingiu 35,0 milhões de Euros, um 

decréscimo de cerca de 3,7% face ao EBITDA registado no mesmo período ano anterior. Face 

ao EBITDA do terceiro trimestre de 2020, verificou-se um crescimento de 8,2%. 

 

O EBIT no trimestre do Grupo Altri ascendeu a 17,2 milhões de Euros, estando em linha com o 

período homólogo de 2019 e um crescimento de 34,3% face ao EBIT registado no terceiro 

trimestre de 2020.  O resultado líquido consolidado no trimestre atingiu 10,7 milhões de Euros. 
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2.2. Resultados anuais de 2020 

 

milhares de Euros
2020 2019

2020/2019 

Var%

Receitas totais (a) 615 649 753 520 -18,3%

Custo das vendas 287 335 285 623 0,6%

Fornecimento de serviços externos 158 870 182 781 -13,1%

Custos com pessoal 39 012 40 320 -3,2%

Outros gastos 3 055 6 316 -51,6%

Variação de justo valor dos ativos biológicos -1 246 -1 937 -35,7%

Provisões e perdas por imparidade -1 755 7 274 ss

Custos totais 485 271 520 376 -6,7%

EBITDA (b) 130 377 233 144 -44,1%

margem EBITDA (c) 21,2% 30,9% -9,8 pp

Amortizações e depreciações -76 906 -75 347 2,1%

EBIT (d) 53 471 157 797 -66,1%

margem EBIT (e) 8,7% 20,9% -12,3 pp

Resultados relativos a investimentos 30 29 4,5%

Gastos financeiros -27 745 -25 525 8,7%

Rendimentos financeiros 4 174 3 958 5,4%

Resultados financeiros -23 541 -21 538 9,3%

Resultados antes de impostos e CESE 29 931 136 259 -78,0%

Impostos sobre o rendimento 7 036 -35 436 -119,9%

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) -1 998 0 ss

Resultado Líquido Consolidado do exercício

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 34 977 100 826 -65,3%

Interesses sem controlo -9 -4 ss

(a) Receitas totais = Vendas + Prestações de serviços + Outros rendimentos

(b) EBITDA = Resultados antes de impostos e CESE, Resultados financeiros e Amortizações e depreciações

(c) Margem EBITDA = EBITDA / Receitas totais

(d) EBIT = Resultados antes de impostos e CESE e Resultados financeiros

(e) Margem EBIT = EBIT / Receitas totais  

 
As receitas totais ascenderam a cerca de 615,6 milhões de Euros, o que corresponde a um 

decréscimo de 18,3%. Em termos de EBITDA, verificou-se um decréscimo de 44,1%, para os 

130,4 milhões de Euros. O resultado líquido ascendeu a, aproximadamente, 35 milhões de 

Euros. 

 

Em 2020 foram produzidas 1,102 milhões de toneladas de pastas, sendo que 1,01 milhões de 

toneladas de pastas BHKP e 91,5 mil toneladas de pastas DWP. 

 

As receitas totais associadas às unidades de produção de pasta ascenderam a 528,6 milhões 

de Euros, o que corresponde a um decréscimo de 23% em relação ao ano de 2019. Foram 

exportadas 945,3 mil toneladas de pasta, o que se correspondeu a 397,7 milhões de Euros de 

receitas. 
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As receitas da GREENVOLT ascenderam a 86,9 milhões de Euros, o que se traduz num 

crescimento de 35% em relação às receitas obtidas em 2019, tendo o seu EBITDA atingido 

32,9 milhões de Euros, o que corresponde a um crescimento de 49% face a 2019. 

 

 

Vendas de pasta: detalhe por utilização 

 

 

 

Vendas de pasta: detalhe por região 
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3. INVESTIMENTOS 

 

O investimento líquido total4 realizado durante o ano de 2020 pelas unidades do Grupo 

ascendeu a cerca de 37 milhões de Euros.  

 

 

4. DÍVIDA 

 

A dívida líquida nominal remunerada do Grupo Altri, em 31 de dezembro de 2020, ascendia a 

475,3 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo anual de 37,7 milhões de Euros. 

 

Perfil de maturidade da dívida financeira 
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4 Investimento líquido total: Pagamentos no período relativos a aquisições de ativos fixos tangíveis 
relacionados com a atividade operacional dos segmentos Pasta e Energia. 
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Principais indicadores de balanço 

 

 

milhares de Euros 31.12.2020 31.12.2019 Var%

Ativos biológicos 105 621 104 491 1%

Ativos fixos tangíveis 523 508 555 289 -6%

Ativos sob direito de uso 65 463 69 601 -6%

Goodwill 265 631 265 631 0%

Ativos intangíveis 52 202 52 043 0%

Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas 756 725 4%

Outros 31 330 37 066 -15%

Ativos não correntes 1 044 510 1 084 846 -4%

Inventários 75 455 85 966 -12%

Clientes 64 150 83 739 -23%

Caixa e equivalentes de caixa 254 569 181 344 40%

Outros 47 292 46 557 2%

Ativos correntes 441 465 397 605 11%

Ativo total 1 485 975 1 482 451 0%

Capital próprio e Interesses que não controlam 445 321 466 043 -4%

Empréstimos bancários 27 500 27 500 0%

Outros empréstimos 532 418 558 765 -5%

Incentivos reembolsáveis 2 942 2 942 0%

Passivo da locação 65 462 70 392 -7%

Outros 81 482 82 337 -1%

Passivos não correntes 709 803 741 936 -4%

Empréstimos bancários 2 136 6 203 -66%

Outros empréstimos 168 870 102 651 65%

Incentivos reembolsáveis 2 847 3 026 -6%

Passivo da locação 9 589 9 316 3%

Fornecedores 104 104 102 378 2%

Outros 43 305 50 898 -15%

Passivos correntes 330 851 274 471 21%

Total do Passivo e Capital Próprio 1 485 975 1 482 451 0%  
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5. SUSTENTABILIDADE  

 

Para a Altri é essencial responder aos desafios do futuro, nomeadamente aqueles relacionados 

com a sustentabilidade do planeta, sociedade e economia. Neste sentido, a Altri promove o 

desenvolvimento e dinamização de estratégias e iniciativas assentes não só na 

sustentabilidade como também na melhoria contínua e na inovação.  A estratégia a longo prazo 

do Grupo Altri coloca a sustentabilidade nos seus três eixos – económico, ambiental e social – 

no centro das suas decisões. 

 

A Altri foi distinguida com rating B, pelo Carbon Disclosure Project (CDP), no âmbito do 

programa de Alterações Climáticas, tendo obtido a pontuação máxima nas iniciativas de 

monitorização e redução de emissões. 

 

Por outro lado, em 2020 a Altri aderiu ao United Nations Global Compact, sendo uma das 

maiores empresas nacionais a comprometer-se com os objetivos definidos por esta 

organização das Nações Unidas. Ao ser signatária deste compromisso, a Altri compromete-se 

em alinhar a sua estratégia e refletir na sua cultura e operações diárias os seus Dez Princípios 

fundamentais que envolvem os Direitos Humanos, Práticas Laborais, Proteção Ambiental e 

Mecanismos Anticorrupção. 

 

A empresa compromete-se, de igual forma, a contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) definidos na Agenda Mundial 2030, identificando aqueles em que tem maior 

impacto positivo através das suas operações, produtos e soluções e nos que pretende 

minimizar o impacto negativo. Os Dez Princípios baseiam-se em declarações universalmente 

aceites, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos princípios e Direitos Fundamentais e 

a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento. 

 

Em termos sociais, algumas da suas unidades industriais, nomeadamente a Celbi (situada na 

Figueira da Foz), a Caima (com sede em Constância), GREENVOLT (em Mortágua) e a Celtejo 

(em Vila Velha de Rodão) inventariaram algumas das necessidades de agrupamentos 

escolares do Paião (Figueira da Foz), de Constância, de Mortágua e de Vila Velha de Rodão 

Informação financeira 2020 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fdocuments%2Fudhr%2F&data=04%7C01%7C%7Cd508e7fc28564e69f1fd08d8e2270955%7C45ba8a78f4a04cbaab370b7553447415%7C1%7C0%7C637508004567765825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7r0yvys1oR8VTDpIvN3vptAvMDy0QEf4S0PG55rJ8Hs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdeclaration%2Flang--en%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7Cd508e7fc28564e69f1fd08d8e2270955%7C45ba8a78f4a04cbaab370b7553447415%7C1%7C0%7C637508004567775820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KfCMlDrvb%2BlzJex9hJpFFJyzU4oiWjnsN10H0K52JfA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdeclaration%2Flang--en%2Findex.htm&data=04%7C01%7C%7Cd508e7fc28564e69f1fd08d8e2270955%7C45ba8a78f4a04cbaab370b7553447415%7C1%7C0%7C637508004567775820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KfCMlDrvb%2BlzJex9hJpFFJyzU4oiWjnsN10H0K52JfA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalcompact.pt%2Fprotecao-ambiental&data=04%7C01%7C%7Cd508e7fc28564e69f1fd08d8e2270955%7C45ba8a78f4a04cbaab370b7553447415%7C1%7C0%7C637508004567775820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e6%2BTDbdJDJD0aAatxJ28DmwnadwaqfLIasDQGW9cH4U%3D&reserved=0
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ao nível de equipamentos informáticos, por forma a dar o seu contributo para a mitigação das 

carências sentidas, sobretudo num momento em que as aulas decorrem em regime remoto, 

tendo distribuído 50 computadores a alunos destas escolas. 

 

Com o ambicioso objetivo de atingir a meta “zero acidentes” nas suas unidades, o Grupo Altri 

tem vindo a implementar programas de indução de comportamentos responsáveis por forma a 

aproximar-se deste valor. Em 2020, o índice de frequência foi de 3,7 (“Bom” de acordo com a 

OIT), correspondendo a uma redução de 60% relativamente ao índice de 2019. Quanto ao 

índice de gravidade, situou-se nos 0,11 (“Bom” de acordo com a OIT), traduzindo-se também 

numa redução de 15% face a 2019. 
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6. MERCADO DE PASTA DE PAPEL  

 

De acordo com os dados do Pulp and Paper Products Council (PPPC), World Chemical Market 

Pulp Global 100 Report, December 2020 a procura total acumulada durante o ano de 2020 de 

pastas hardwood cresceu cerca de 6,0% em relação ao período homólogo de 2019. Os dias de 

inventário nos produtores de pastas do tipo hardwood situavam-se, no final de dezembro de 

2020, em 35 dias, o que corresponde a um decréscimo de 2 dias face ao nível dos inventários 

que se verificavam há um ano. Em termos geográficos, constata-se que o consumo de pasta 

do tipo hardwood na Europa (Western Europe e Eastern Europe) regista um decréscimo de 

4%, enquanto a procura proveniente da China cresceu 13%. 

Em termos de preços de venda, o benchmark esteve estável nos 680 USD/ton na Europa 

desde novembro de 2019. No entanto, convertendo o preço para EUR, o preço médio do ano 

foi de, aproximadamente, 597 EUR/ton. O preço médio registado no quarto trimestre de 2020 

foi de 571 EUR/ton. 

 

Já no decorrer de 2021 foram anunciados três aumentos de preço consecutivos, o que coloca o 

atual preço de mercado em 910 USD para o mês de março. 

 

Evolução do preço da pasta BHKP na Europa desde 2010 até março de 2021 

Fonte: FOEX 
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7. ALTRI – Perfil Empresarial  

 

A Altri é um produtor europeu de referência de pasta de eucalipto. Para além da produção de 

pasta, o Grupo está também presente no setor de energias renováveis de base florestal, 

nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e a biomassa. A estratégia 

florestal assenta no aproveitamento integral de todos os componentes disponibilizados pela 

floresta: pasta, licor negro e resíduos florestais. 

 

Atualmente, a Altri gere cerca de 86,3 mil hectares de floresta em Portugal, integralmente 

certificada pelo Forest Stewardship Council® (FSC®)5 e pelo Programme for the Endorsement of 

Forest CertificationTM (PEFCTM), dois dos mais reconhecidos mecanismos de certificação 

florestal a nível mundial. 

 

Atualmente, a Altri detém três fábricas de pasta em Portugal, com uma capacidade instalada 

que, em 2020, superou 1,1 milhão de toneladas/ano de pastas de eucalipto.  

 

 

A atual estrutura orgânica funcional do Grupo Altri pode ser representada como segue: 

 

 

 
5 FSC-C004615 
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8. PERSPETIVAS FUTURAS  

 
O atual contexto, embora ainda marcado por um cenário de pandemia, é globalmente otimista 

a médio prazo, o que se tem traduzido num aumento da procura e, consequentemente, de 

aumento de preços. 

 

Registe-se que, à data deste comunicado, o preço de mercado anunciado para o mês de 

março de 2021 é de 910 USD, o que reflete um aumento de 230 USD entre o final de 

dezembro de 2020 e a presente data. 

 

O Grupo Altri vai continuar a desenvolver um conjunto de projetos de melhoria contínua, 

essencialmente assentes no campo digital, que visem reforçar a eficiência das suas unidades 

produtivas. 

 

Em termos de Environmental, Social and Governance (ESG) o Grupo Altri apresentará durante 

o ano de 2021 os seus compromissos nesta matéria para o período 2020-2030. 

 

Em termos de paragens programadas de manutenção em 2021, a calendarização é a seguinte: 

 

• Celbi: outubro de 2021 

• Caima: setembro de 2021 

• Celtejo: sem paragem 

 

 

 

Porto, 18 de março de 2021 
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