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Separação de Negócios – Pasta 
e Energia 
Em linha com a informação divulgada no reporte financeiro trimestral tornado público a 18 de novembro de 

2021, a ALTRI realizou um estudo em torno da otimização da participação acionista por si detida no capital 

social da sua subsidiária GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. (GREENVOLT), estudo esse que 

– depois de realizada a análise dos impactos e das vantagens de uma separação total dos negócios da 

pasta e da energia renovável – concluiu pela viabilidade dessa separação, na medida em que a mesma 

constituirá uma resposta adequada à evolução otimizada das empresas em causa, ajustada à realidade 

subjacente aos seus negócios e às suas perspetivas de evolução. 

A ALTRI detém uma participação social global, direta e indireta, representativa do capital social e dos direitos 

de voto da GREENVOLT correspondente a 58,72%, detendo, diretamente, uma participação correspondente 

a 43,27% (constituída por 52.523.229 ações) e, indiretamente, através da sua subsidiária Caima Energia – 

Empresa de Gestão e Exploração de Energia, S.A. (CAIMA ENERGIA), uma participação correspondente a 

15,45% (constituída por 18.750.000 ações).  

O Conselho de Administração da ALTRI proporá, na Assembleia Geral Anual de 2022, em condições que a 

respetiva proposta apresentará, a distribuição aos acionistas da ALTRI um número máximo de ações 

correspondente a 52.523.229 ações da GREENVOLT, e que corresponde à participação de que a ALTRI é 

atualmente detentora de forma direta.  

É entendimento do Conselho de Administração da ALTRI de que a distribuição proposta merecerá a 

aprovação dos acionistas da Sociedade, desde logo porque acredita que os acionistas não só concordarão, 

como considerarão essencial, pelas razões já apontadas, a separação total dos negócios da pasta e da 

energia renovável. Este entendimento do Conselho de Administração é reforçado pela aprovação unânime 

que os acionistas fizeram recair sobre a distribuição de ações GREENVOLT que se concretizou nos termos 

deliberados na Assembleia Geral Anual de 2021, embora com contornos específicos no contexto do Initial 

Public Offering (IPO), não necessariamente coincidentes com a distribuição a que agora se alude, mas que 

permite concluir que o processo de distribuição é aceite e desejado pelos acionistas e aguardado com 

satisfação pelo mercado em geral. 

A entrega das ações aos sócios terá lugar, expectavelmente, num prazo nunca superior a 30 dias a contar 

da data da deliberação (ou seja, num prazo sempre inferior a 12 meses após 31 de dezembro de 2021). 

Nesse sentido, a GREENVOLT é apresentada na presente informação financeira consolidada como Grupo 

de ativos classificados como detidos para distribuição aos acionistas, com referência a 31 de dezembro de 

2021. 
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Destaques de 2021 

Segmento Pasta 

O Grupo Altri registou níveis recorde de Produção e Vendas de Pasta em 2021, com a Produção a 

atingir 1.126 mil toneladas e as Vendas 1.153 mil toneladas. 

As Receitas do Grupo Altri atingiram € 793,4 M em 2021, um aumento de 38,0% vs 2020, beneficiando 

de um ambiente favorável dos preços da pasta e do acréscimo de volumes vendidos.  

O EBITDA em 2021 cresceu 132,7% para € 227,7 M, o que implica uma margem de 28.7%. Este 

desempenho mostra a contínua procura de melhoria de eficiência das diversas fábricas do Grupo Altri, 

apesar da inflação de vários custos que se fez sentir na segunda metade do ano. 

O Resultado Líquido do Grupo Altri atingiu € 123,7 M em 2021, um aumento de 400,7% quando 

comparado com 2020 e excluindo a GreenVolt, tendo esta passado a ser considerada como ‘Operação 

Descontinuada’ para efeitos de reporte de informação financeira do Grupo Altri. 

A Dívida Líquida do Grupo Altri era de cerca de € 344,0 M no final de 2021, um nível bastante confortável 

que implica um rácio de Dívida Líquida/EBITDA de 1.5x. 

O Grupo Altri anunciou no último trimestre do ano a assinatura de um MdE (Memorando de Entendimento) 

com um consórcio público-privado da região autónoma da Galiza, para estudar a construção de uma 

nova unidade industrial de Pasta Solúvel e Fibras Têxteis Sustentáveis com a capacidade anual de 

200.000 tons. 

  



Comunicado Anual    |    2021 

5 

Mensagem do CEO 
O ano de 2021 foi mais um ano de forte crescimento para o Grupo Altri. Apesar de todas as condicionantes derivadas 

da pandemia, com elevadas restrições ao nível da logística em termos globais, conseguimos mais uma vez superar-

nos, alcançando níveis de produção de fibras celulósicas, mas também de volume de negócios, sem paralelo na 

história da nossa Companhia. 

Estes resultados são fruto do empenho diário das nossas pessoas, mas também dos nossos parceiros, fornecedores 

e clientes. São também reflexo do investimento contínuo que o Grupo Altri tem feito nas suas unidades de produção 

em Portugal, na Celbi, na Caima e na Biotek, tornando-as cada vez mais eficientes, dando resposta à crescente 

procura pelos nossos produtos a nível mundial. 

Este crescimento foi, no entanto, feito num equilíbrio entre a sustentabilidade económica, social e ambiental. 

Procuramos criar valor para todos os nossos stakeholders cumprindo as melhores práticas na fileira florestal, com a 

aposta na certificação da floresta e na implementação de medidas que estimulem a biodiversidade, em linha com o 

Compromisso 2030 assumido pelo Grupo Altri.  

É este posicionamento único que levou o Grupo Altri a ser selecionado pelas autoridades da Galiza para desenvolver 

um projeto ímpar de produção de fibras têxteis sustentáveis de base celulósica. É um projeto que, a concretizar-se, 

dará um forte contributo para a substituição de fibras sintéticas, de origem fóssil. 

Estamos também a reduzir a nossa dependência de energia de fontes fósseis. A Caima vai tornar-se em breve , na 

primeira produtora ibérica de fibras celulósicas livre de combustíveis fósseis, sendo que todo o Grupo está a passar 

para o regime de mercado de energia, tendo em conta que é produtor excedentário.  

Esta é uma das medidas implementadas para enfrentar um ano que se afigura cheio de desafios. Esta passagem 

para o regime de mercado terá já um impacto positivo durante o primeiro trimestre de 2022, permitindo-nos mitigar 

os efeitos da escalada dos preços da energia em resultado da tragédia que se vive na Ucrânia onde milhões de 

pessoas inocentes estão a sofrer com uma operação militar russa injustificável. 

O cenário de guerra faz aumentar a incerteza, agravando as restrições logísticas a nível global, que já se faziam 

sentir, e empurrando os preços da energia para máximos históricos numa altura em que as dificuldades nas cadeias 

de valor de várias indústrias já estavam a criar pressões inflacionistas. Continuaremos focados na gestão e 

otimização do nosso negócio, de forma sustentável, com o objetivo de continuar a criar valor para todos os nossos 

stakeholders.  

 

José Soares de Pina 
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Desempenho Operacional e 
Financeiro 

Mercado de Pasta 
A procura global de Pasta durante 2021 apresentou um decréscimo de 3,2%, sendo que a procura por Pasta 

Hardwood diminuiu cerca de 4,1% em relação ao período homólogo de 2020, de acordo com o PPPC (World 

Chemical Market Pulp Global 100 Report- December 2021).  

A região com maior alteração foi a Europa Ocidental com uma aceleração da procura de 5,0%, ainda assim 

não suficiente para compensar o decréscimo da procura da China (-12,1%). A Europa Ocidental beneficiou 

de um aumento forte da procura por papel gráfico e de impressão (P&W) acompanhada por uma 

recuperação económica geral pós-pandemia, que beneficiou a maior parte dos segmentos papeleiros. Por 

outro lado, a China apresentou algum abrandamento da procura, com a influência de vários fatores externos 

que acabaram por ter um impacto relevante. As restrições logísticas foram um desses fatores, dado a baixa 

disponibilidade de navios e o forte aumento de preços dos fretes marítimos mundiais e, como tal, limitando 

as exportações de papel produzido na China (e consequente consumo de Pasta). Adicionalmente, a crise 

energética levou o Governo Chinês a decretar restrições de funcionamento de várias indústrias, no qual a 

indústria de Papel está incluída.  

Procura Global de Pasta por Região 

 

Fonte: PPPC (World Chemical Market Pulp Global 100 Report- December 2021).  

Um dos fatores importantes para verificar o equilíbrio da procura e oferta de Pasta no mercado Europeu é o 

nível de stocks nos Portos Europeus. Verificamos que esse nível de stocks continua a descer mensalmente 

desde Setembro de 2021, estando em Janeiro de 2022 perto dos mínimos dos últimos doze meses. O nível 

de stocks registado em Janeiro de 2022 representa um decréscimo de 12% comparando com o período 

homólogo e cerca de 28% abaixo do nível médio dos últimos três anos. Apesar de parcialmente explicado 

por algumas restrições logísticas mundiais, estes níveis de stocks mostram que o mercado de Pasta Europeu 

continua com um nível de procura bastante saudável.  

Mil Tons 2020 2021 Var.%

Sulphite 110 111 0,9%

Unbleached Sulphite 2.317 2.762 19,2%

Bleached Softwood Sulphate 25.992 24.977 -3,9%

Bleached Hardwood Sulphate 37.895 36.345 -4,1%

Hardwood  por região

América do Norte 3.281 3.313 1,0%
Europa Ocidental 7.822 8.213 5,0%
Europa de Leste 1.526 1.525 -0,1%

América Latina 2.617 2.662 1,7%
Japão 878 977 11,2%
China 15.891 13.974 -12,1%

Resto da Ásia/Africa 5.692 5.489 -3,6%
Oceania 188 191 1,6%

Procura Global de Pasta 66.315 64.195 -3,2%
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Stocks de Pasta nos Portos Europeus 

 

Nota: Stocks mensais relativos ao final do período. Média mensal para os valores anuais. 

Fonte: Europulp (Federation of the National Associations of Pulp Sellers in Europe). 

No final de 2021, o preço da Pasta (BHKP) na Europa estava a 1,140 USD/ton, um nível que se verificou 
estável durante o 4T21 e praticamente todo o 3T21. Apesar da descida de preços da Pasta verificada na 
China durante o 3T21, a forte procura por Pasta na Europa por parte dos produtores Europeus de Papel 
levou à manutenção dos preços. Na China, os preços da Pasta (BHKP) começaram a recuperar durante o 
4T21, diminuindo a diferença para o preço praticado no mercado Europeu. 

Evolução do Preço da Pasta BHKP na Europa (2017 a 2021) 

 
Fonte: FOEX. 

A Pasta Solúvel (DP), direcionada para o uso têxtil e usada principalmente na Ásia, registou um aumento de 
procura global de 14% em 2021 atingindo um novo máximo de 6.8 milhões de tons, de acordo com a Pulp 
and Paper Products Council (PPPC), Global DP Demand Report – December 2021. Este aumento foi 
impulsionado essencialmente pela recuperação pós-pandemia da Ásia. Os preços de DP acompanharam o 
movimento generalizado de subida dos preços da Pasta em 2021, com algum abrandamento no final do 
3T21 e 4T21, dado algum arrefecimento sentido na China e às restrições de produção do Governo local.  

  

Mil Tons 2019 2020 2021 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Stocks (Portos UE) 1.912 1.542 1.198 1.178 1.132 1.113

US$/ton 2017 2018 2019 2020 2021

1T21 2T21 3T21 4T21

Preço médio da Pasta (BHKP) 819 1.037 858 680 1.014 767 1.009 1.138 1.140

2021
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O Grupo Altri 

Performance Operacional 

O volume total de Pasta produzida no 4T21 atingiu 259,8 mil tons, uma redução homóloga de 4,8% vs 4T20, 
essencialmente devido à paragem programada da Celbi em Outubro. Em termos de vendas de Pasta, o 
volume atingiu cerca de 268,7 mil tons no 4T21, um ligeiro decréscimo de 0,9% comparando com o período 
homólogo.  

Indicadores Operacionais (Trimestrais) 

 

Os volumes totais de Pasta produzida em 2021 atingiram um recorde absoluto de 1,126 mil tons, um 
aumento de 2,2% vs 2020. As vendas no mesmo período atingiram também um recorde, registando cerca 
de 1,153 mil tons (+5,0% vs 2020). 

Indicadores Operacionais (Anuais) 

 

Performance Financeira 

Como referido anteriormente, o Grupo Altri passou a considerar a atividade da GreenVolt como ‘Operação 

Descontinuada’ em termos de reporte de informação financeira. Como tal, a informação financeira 

apresentada passa a ter um foco essencialmente na atividade de Pasta.  

As receitas totais do Grupo Altri atingiram € 793,4 M durante o ano de 2021, um crescimento de 38,0% vs 

2020 em consequência do ambiente de preços de Pasta mais favorável e acréscimo de volume de vendas. 

O EBITDA atingiu € 227,7 M, +132,7% vs 2020 com a margem EBITDA a atingir 28,7%, +11,7 p.p. 

comparando com o mesmo período de 2020. O resultado líquido do Grupo Altri, já excluindo a GreenVolt, 

atingiu cerca de € 123,7 M, um aumento significativo ao comparar com € 24,7 M registados em 2020. 

  

Mil tons 4T21 4T20 4T21/4T20 3T21 4T21/3T21 

Produção Pasta BHKP 235,8 251,4 -6,2% 271,5 -13,1%

Produção Pasta DWP 23,9 21,6 10,9% 23,5 1,8%

Produção Total 259,8 272,9 -4,8% 295,0 -11,9%

Vendas Pasta BHKP 255,9 254,3 0,7% 264,0 -3,0%

Vendas Pasta DWP 12,8 17,0 -24,9% 25,1 -49,2%

Vendas Totais 268,7 271,3 -0,9% 289,1 -7,1%

Mil tons 2021 2020 2021/2020

Produção Pasta BHKP 1.029 1.010 1,9%

Produção Pasta DWP 97 92 5,6%

Produção Total 1.126 1.102 2,2%

Vendas Pasta BHKP 1.060 997 6,3%

Vendas Pasta DWP 93 101 -7,6%

Vendas Totais 1.153 1.098 5,0%
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Demonstração de Resultados (Anual) 

 

 

Investimento 

O investimento líquido total1 realizado pelo Grupo Altri durante 2021 foi de € 26,1 M, uma redução face aos 

€ 34,0 M de 2020.  

Dívida Líquida 

A dívida líquida2 do Grupo Altri no final de 2021 era cerca de € 344,0 M, o que equivale a um rácio de Dívida 

Líquida/EBITDA de 1.5x.   

 

1 Investimento líquido total: Pagamentos no período relativos a aquisições de ativos fixos tangíveis relacionados com a 
atividade operacional do segmento de Pasta. 
2 Dívida líquida nominal remunerada: Empréstimos bancários (valores nominais) + Outros empréstimos (valores 
nominais) – Caixa e equivalentes de caixa. 

€ M 2021
2020

(Reexpresso com 
a IFRS 5)

2021/2020

Receitas totais 793,4 575,0 38,0%

Custo das vendas 321,4 286,9 12,0%

Fornecimento de serviços externos 201,2 151,3 33,0%

Custos com pessoal 43,2 39,0 10,9%

Outros gastos 3,3 2,9 12,7%

Variação de justo valor dos ativos biológicos 0,0 -1,2 -103,0%

Provisões e perdas por imparidade -3,6 -1,8 103,7%

Custos totais 565,7 477,2 18,6%

EBITDA 227,7 97,9 132,7%

Margem EBITDA 28,7% 17,0% +11,7 pp

Amortizações e depreciações -64,0 -62,2 2,9%

EBIT 163,8 35,7 359,1%

Margem EBIT 20,6% 6,2% +14,4 pp
Resultados relativos a investimentos 0,0 0,0 s.s.

Gastos financeiros -22,1 -26,4 -16,5%

Rendimentos financeiros 8,6 4,4 95,1%

Resultados financeiros -13,5 -22,0 -38,8%

Resultados antes de impostos e CESE das op. continuadas 150,3 13,7 s.s.

Impostos sobre o rendimento -26,5 11,2 s.s.

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) -0,1 -0,1 -20,1%

Resultado líquido consolidado das operações continuadas
123,7 24,7 400,7%

Resultado depois de impostos das operações descontinuadas 11,6 10,3 12,5%

Resultado líquido consolidado 135,2 35,0 286,7%

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 127,8 35,0 265,4%

Interesses que não controlam 7,4 0,0 s.s.

Nota: Informaçao financeira de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia (IFRS-UE)
(a) Receitas totais = Vendas + Prestações de serviços + Outros rendimentos
(b) EBITDA = Resultados antes de impostos e CESE das operações continuadas, Resultados financeiros e Amortizações e depreciações
(c) Margem EBITDA = EBITDA / Receitas totais
(d) EBIT = Resultados antes de impostos e CESE das operações continuadas e Resultados financeiros
(e) Margem EBIT = EBIT / Receitas totais
(f) Resultado depois de impostos das operações descontinuadas é relativo à atividade da GreenVolt
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Sustentabilidade 
O Grupo Altri definiu quatro vetores estratégicos de desenvolvimento que centram a sua atividade e os seus 

futuros investimentos:  

 Valorizar as Pessoas  

 Desenvolver e Valorizar a Floresta 

 Apostar na Excelência Operacional e na Inovação Tecnológica 

 Afirmar a Sustentabilidade Como Fator de Competitividade 

Com base nesta estratégia, foram identificados os principais objetivos de sustentabilidade para o Grupo, 

alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, e com as 

expectativas dos nossos stakeholders, resultando assim na definição do “Compromisso 2030” do Grupo 

Altri. Todos os trimestres vemos avanços no sentido de um Grupo mais sustentável, do qual destacaríamos 

as seguintes iniciativas no 4T21:  

 O Grupo Altri assinou o manifesto de promoção da inovação, desenvolvimento económico 

e sustentabilidade para Portugal. Com a assinatura deste documento é assumido o compromisso 

de desenvolver um trabalho alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
estipulados pela Organização das Nações Unidas para 2030, com o Acordo de Paris, assinado 
globalmente, e com o Pacto Ecológico Europeu. 

 O Grupo Altri integrou o programa acelerador das Nações Unidas para a igualdade de género 

(Target Gender Equality) na liderança empresarial.  
 Na gestão ambiental, o Grupo Altri alcançou o estatuto de ‘Liderança’ no ranking do CDP ( 

Disclosure, Insight, Action), sendo para tal atingido um rating A- no combate às alterações 
climáticas. Este ranking representa uma subida face à avaliação anterior.  

 O ESG Risk Ratings da Sustainalytics atribuiu ao Grupo Altri um rating de ‘Baixo Risco’, uma 
melhoria de nível face ao rating anterior. Esta classificação coloca o Grupo Altri no top 10 

mundial do setor da Pasta e Papel em termos de sustentabilidade. 
 O Grupo Altri avançou com um investimento relevante (€ 40 M) que fará da Caima a primeira 

produtora Ibérica de fibras celulósicas livre de combustíveis fósseis. A instalação de uma 
nova caldeira de biomassa vai permitir à Caima abandonar os combustíveis fósseis em todo o seu 
processo de produção, de modo a garantir uma total autonomia energética de fontes 
exclusivamente renováveis, tornando-se na primeira empresa ibérica do seu setor a atingir este 
marco histórico. 
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Perspetivas 
A procura de Pasta continua a registar uma forte dinâmica na Europa no início de 2022, especialmente para 

uso final de Papel de Impressão e Escrita (P&W) e Tissue. A forte procura de Pasta conjugada com a baixa 

disponibilidade, visível pelos níveis baixos de stocks nos portos Europeus, já levou a dois aumentos de 

preços, anunciados para Fevereiro (US$30) e para Março (US$ 30), para US$1,200/ton.  

Em termos de oferta, as restrições logísticas continuam a ser um tema presente. Mais recentemente, a 

guerra na Ucrânia e as sanções decretadas à Rússia por vários países Ocidentais, deverão contribuir para 

um agravamento das condicionantes logísticas e inflação de alguns custos variáveis. As greves prolongadas 

no setor no Norte da Europa são também um fator com um impacto relevante na dinâmica do mercado 

Europeu.  

No lado dos custos, a inflação generalizada dos fatores produtivos é um desafio que pretendemos gerir da 

melhor forma possível. Tendo sido o aumento dos custos energéticos o principal fator negativo durante o 

4T21, o Grupo Altri decidiu alterar o regime de energia regulado de cogeração para o regime de mercado, o 

que terá um impacto positivo já durante o 1T22, dado a sua condição de produtor excedentário de energia.  

O projeto da Galiza continua em rápido desenvolvimento, com os estudos de impacto ambiental, viabilidade 

económica e engenharia a serem iniciados com os nossos parceiros da Impulsa, o consórcio público-privado 

da região da Galiza com quem assinámos o Memorando de Entendimento (MdE) para estudar em exclusivo 

a construção de uma unidade industrial de raiz com uma capacidade produtiva anual de 200.000 toneladas 

de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis. A curto prazo esperamos estar em condições de anunciar a 

localização final do projeto.  
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Anexos 

Descrição do Grupo Altri 
A Altri é um produtor europeu de referência na produção de pastas 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 através da sua participada GreenVolt. 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 88 mil hectares de floresta em Portugal, integralmente certificada pelo 

Forest Stewardship Council® (FSC® -C004615) 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 2021, 

superou 1,1 milhão de toneladas/ano de pastas de eucalipto.  

A estrutura orgânica do Grupo Altri no final de 2021 é representada em baixo. 

 

  

100% 100% 100% 58.7%100% 

Paper pulp 
BEKP 

Paper pulp 
BEKP 

Dissolving pulp 
DWP 

Renewable 
Energy (a) 

Forest 
Management 

(a) Apresentada na presente informação financeira consolidada como Grupo de ativos classificados como detidos para 
distribuição aos acionistas, com referência a 31 de dezembro de 2021. 
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Paragens Programadas das Fábricas de 
Pasta 
Em termos de paragens programadas de manutenção em 2022, a calendarização é a seguinte:  

 
Fonte Altri.  

 

 

Perfil de Maturidade da Dívida Financeira 

 

Fonte Altri. Valores em € M. Nota: Papel Comercial renovável com maturidade multi-ano.  

 

  

Fábrica 2022 Estado 

Celbi S/ paragem -

Biotek Maio Agendada
Caima Outubro Agendada
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Demonstração de Resultados Trimestral 
Demonstração de Resultados (Trimestral) 

 

 

 

€ M
4T21

(Reexpresso 
com a IFRS 5)

4T20
(Reexpresso 

com a IFRS 5)
4T21/4T20

Receitas totais 208,1 136,5 52,4%

EBITDA 49,6 26,3 89,0%

Margem EBITDA 23,9% 19,2% +4,6 pp

EBIT 34,1 12,1 181,4%

Margem EBIT 16,4% 8,9% +7,5 pp

Resultados antes de impostos e CESE das 
operações continuadas

26,8 6,3 324,1%

Resultado líquido consolidado do período das 
operações continuadas

33,3 9,3 256,3%

Resultado depois de impostos das operações 
descontinuadas

5,0 1,3 271,0%

Resultado líquido consolidado 38,3 10,7 258,2%

Atribuível a:
Detentores de capital próprio da empresa-mãe 35,0 10,7 227,3%
Interesses que não controlam 3,3 0,0 s.s.

Nota: Informaçao financeira de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia (IFRS-UE)
(a) Receitas totais = Vendas + Prestações de serviços + Outros rendimentos
(b) EBITDA = Resultados antes de impostos e CESE das operações continuadas, Resultados financeiros e Amortizações e depreciações
(c) Margem EBITDA = EBITDA / Receitas totais
(d) EBIT = Resultados antes de impostos e CESE das operações continuadas e Resultados financeiros
(e) Margem EBIT = EBIT / Receitas totais
(f) Resultado depois de impostos das operações descontinuadas é relativo à atividade da GreenVolt



C O M U N I C A D O  A N U A L  
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