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GERAÇÃO DE RESULTADOS

ESTRUTURA FINANCEIRA

01 Destaques

• Confinamentos relacionados com Covid-19 
com significativo impacto no negócio, 
limitando recuperação do consumo de  
papel (mercado 17% abaixo de 2019).

• Vendas diminuíram 73,3M€, ou 14,1%, face  
a igual período de 2020.

• Aumento da Margem Bruta para 18,4% 
das Vendas, mais 0,9 pp face ao primeiro 
semestre de 2020.

• Dívida líquida aumentou 10,3M€ face  
a Dezembro de 2020 (+20,8M€ face  
a junho de 2020), dos quais 18,3M€ em  
Trade Finance. 

• Custos de exploração líquidos diminuíram 
7,9M€ (redução de 10,0% face ao primeiro 
semestre de 2020).

• EBITDA de 9,4M€ (mais 1,1M€ face a 2020), 
correspondendo a 2,1% das Vendas. 

• Resultados operacionais (EBIT) de 1,6M€ 
(aumento de 2,7M€).

• Resultado líquido negativo de 3,0M€.

• Capitais circulantes com aumento  
de 18,5M€ face a dezembro de 2020 
(+16,3M€ face a junho de 2020).
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A Inapa apresenta um quadro de indicadores 
de atividade alternativo ao das Demonstrações 
Financeiras, aproximando a análise da 
evolução do negócio à que a gestão utiliza  

Por forma a garantir a sua reconciliação com as Demonstrações Financeiras construímos um 
glossário.

no seu acompanhamento, estando também 
desta forma alinhada com o que é praticado 
pelos diferentes intervenientes no mercado.

(Montantes expressos em milhões de euros, exceto quando especificamente mencionado)

Toneladas (‘000)

Vendas

Margem Bruta

     Margem Bruta (%)

Custos de exploração líquidos

    Proveitos de exploração

    Custos de exploração

Imparidades de clientes

Re-EBITDA

    Re-EBITDA (%)

Custos/ (Receitas) não recorrentes

EBITDA

    EBITDA (%)

EBIT

   EBIT (%)

Função financeira

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido

Dívida líquida

Dívida líquida excluindo Trade Finance

Cobertura encargos financeiros

Capitais circulantes

393

445,7

82,0

18,4%

71,4

13,2

84,7

0,9

9,6

2,2%

0,2

9,4

2,1%

1,6

0,4%

7,0

-5,4

2,4

-3,0

460

519,0

91,0

17,5%

79,3

13,4

92,7

0,9

10,8

2,1%

2,4

8,4

1,6%

-1,2

-0,2%

8,2

-9,4

1,0

-8,4

325,4

250,7

1,4 x

91,5

304,6

245,8

1,3 x

75,2

-14,6%

-14,1%

-9,9%

0,9 pp

-10,0%

-0,8%

-8,6%

7,2%

-10,9%

0,1 pp

-2,2

12,7%

0,5 pp

2,7

0,6 pp

-15,1%

4,0

1,4

5,4

6,8%

2,0%

0,1 x

21,7%

1S21

30/06/2030/06/21

1S20 VAR.21/20

VAR.21/20
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Vendas

Vendas de mercadorias e de outros produtos 
[nota 3].

Margem Bruta

Vendas de mercadorias e de outros produtos 
[nota 3] - Custos das vendas + Descontos de 
pronto pagamento líquidos [nota 3] [nota 5].

Custos de exploração líquidos

Custos de exploração - proveitos de 
exploração.

Proveitos de exploração

Proveitos com prestações de serviços  
e outros rendimentos exceto Descontos  
de pronto pagamento líquidos [nota 3].

Custos de exploração

Custos com Pessoal + Outros Custos  
(exceto Descontos de pronto pagamento 
líquidos, provisões e imparidade de clientes) 
[nota 5], excluindo Custos não recorrentes.

Imparidades de Clientes

Provisões e Imparidades de clientes 
constantes em Outros custos [nota 5].

Re-EBITDA

Resultado antes de Depreciações e amorti-
zações, da Função financeira, de Custos não 
recorrentes e de Imposto sobre o rendimento.

Re-EBITDA (%)

Re-EBITDA / Vendas

Custos não recorrentes

Respeitante essencialmente a custos asso-
ciados a reestruturações, nomeadamente 
indemnizações por rescisões de contratos  
de trabalho.

EBIT

Resultados antes da Função financeira e  
de Imposto sobre o rendimento.

EBIT (%)

EBIT / Vendas.

Função financeira

Função Financeira [nota 6] + Ganhos /  
/ (Perdas) em associadas 

Dívida líquida

Dívida Líquida [nota 15].

Dívida líquida excluindo Trade finance

Dívida líquida - Trade finance [nota 15].

Cobertura encargos financeiros

Re-EBITDA / Função financeira.

Capitais circulantes

Clientes + Inventários - Fornecedores.

GLOSSÁRIO
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02

30.04.2021

Anúncio dos resultados anuais de 2020

30.04.2021

Publicação do Relatório e Contas de 2020

30.04.2021

Convocatória para a Assembleia Geral 
Ordinária

21.05.2021

Assembleia Geral Ordinária

Factos Relevantes

FACTOS SUBSEQUENTES

Até à data de publicação do relatório não 
foram registados eventos subsequentes.
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3.1 Enquadramento de mercado

Relatório de Gestão03

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Assiste-se atualmente a uma recuperação 
acelerada da atividade económica a nível 
global, mas de forma desigual, já que é 
suportada pelo desempenho positivo das 
economias menos afetadas pela Covid-19.

A economia chinesa, que se encontra numa 
fase mais avançada de recuperação, apresenta 
uma trajetória positiva, com o PIB no segundo 
trimestre a apresentar um crescimento em 
cadeia de 1,3%, superando ligeiramente as 
expectativas.

Nos EUA, o PIB cresceu no segundo trimestre 
1,6% em cadeia, situando-se já a níveis 
superiores aos registados antes da pandemia, 
refletindo a reabertura da economia e 
o impacto do significativo pacote fiscal 
aprovado em meados do primeiro semestre. 
Apesar do ressurgimento dos casos com a 
desaceleração do ritmo de vacinação nos 
últimos meses, o dinamismo da economia 
mantém-se no terceiro trimestre.

Na Europa, o ritmo e os níveis alcançados  
de vacinação nos principais países permitiram 
atingir um crescimento em cadeia de 2,1%   

no segundo trimestre, acima das expectativas 
e aproximando o PIB dos níveis pré-pandemia. 
Tudo indica que o dinamismo se mantém 
também no terceiro trimestre, devendo a 
recuperação ser reforçada com a execução  
do Plano de Recuperação e Resiliência, que  
já se iniciou. Estima-se que os níveis pré- 
-pandemia sejam globalmente atingidos no 
quarto trimestre de 2021, mas com o ritmo  
de recuperação a variar entre os diversos 
estados membros.  

Mantêm-se alguns riscos e incertezas, como  
o aparecimento de mutações da Covid-19  
que ponham em causa a efetividade da vacina. 
De referir ainda as pressões inflacionistas,  
que para já se assumem como temporárias, 
mas que se podem prolongar caso os atuais 
estrangulamentos na oferta se mantenham, 
colocando pressão sobre as políticas 
monetárias dos bancos centrais.

Apresentam-se de seguida alguns comentários 
à evolução das economias dos principais 
países nos quais o Grupo Inapa tem operações.
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O PIB na Alemanha registou, no primeiro 
trimestre de 2021, uma quebra em cadeia 
de -2,0%, refletindo as rigorosas medidas 
de confinamento em vigor. O progressivo 
levantamento das referidas medidas em Maio 
e Junho (ainda que com ritmos distintos nas 
várias regiões) resultou num crescimento  
em cadeia no segundo trimestre de +1,6%. 

A evolução positiva registada em termos de 
vacinação e níveis de contágio permitiu uma 
revisão em alta das estimativas de crescimento 
do PIB, que agora se situam em 3,6% e 4,6% 
para 2021 e 2022, respetivamente. Espera-se  
assim uma aceleração do crescimento no 
terceiro trimestre, sustentada pelo consumo 
privado e pelo investimento, público e privado,  
beneficiando nomeadamente da implementação  
do Plano de Recuperação e Resiliência (que 
deverá também contribuir para o crescimento 
das exportações). 

As atuais pressões inflacionárias, refletindo  
o aumento da procura e o incremento do 
custo de matérias-primas e energia, deverão 
ser temporárias, prevendo-se que a inflação  
desça para os 1,6% em 2022, depois de um 
pico em 2021 (2,8%).

A atividade económica em França tem vindo 
a registar um comportamento positivo, com 
o PIB a apresentar no segundo trimestre um 
crescimento em cadeia de 1,1% (-1,1% no quarto 
trimestre de 2020 e 0% no primeiro trimestre 
de 2021), refletindo um impacto contido das 
medidas introduzidas em Abril de 2021, em 
virtude da evolução favorável do ritmo de 
vacinação. 

Neste contexto, antecipa-se uma recuperação 
sólida da atividade económica, com cresci-
mentos esperados do PIB de 6,0% em 2021  
e 4,2% em 2022. Estas projeções traduzem  
as expectativas positivas ao nível do consumo 
privado de serviços (em resultado da 
evolução favorável no mercado do trabalho, 
beneficiando ainda de apoios do Estado),  
do investimento público e privado, que têm  
vindo a apresentar já uma trajetória de 
recuperação nos últimos meses, e ainda das 
exportações, com base na retoma do turismo 
e da implementação do Plano de Recuperação 
e Resiliência nos restantes países europeus. 

Estima-se que a inflação se situe em 2022  
em 1,2%, com a expectável redução da pressão 
sobre os preços da energia.
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O levantamento progressivo das medidas 
restritivas em Portugal permitiu um crescimen-
to em cadeia no segundo trimestre de 4,9%, 
após uma queda de -3,2% no primeiro trimestre. 
Antecipa-se uma aceleração da recuperação  
no terceiro trimestre, sustentada pela retoma 
do turismo. 

As previsões apontam para crescimentos do  
PIB de 3,9% e 5,1% em 2021 e 2022, impulsionados  
pela procura interna, em resultado da recupe-
ração não apenas do consumo privado, mas 
também do investimento público e privado, 
beneficiando do Plano de Recuperação e 
Resiliência. 

A evolução das exportações continua 
condicionada pela recuperação do turismo, 
esperada apenas em final de 2022, com a 
retoma das viagens internacionais, apesar 
do comportamento positivo observado nas 
exportações de bens, no início de 2021. 

Não obstante o aumento no segundo trimestre, 
refletindo os preços da energia, a inflação 
mantem-se abaixo da média europeia, 
devendo-se situar em 0,8% em 2021 e 1,1%  
em 2022.

Em Espanha, a atividade económica no 
primeiro trimestre foi afetada não apenas 
pelas medidas de confinamento, mas também  
pela passagem da tempestade “Filomena”, 
tendo-se registado uma queda do PIB em 
cadeia (-0,4%) vs 0% no quarto trimestre de 
2020. 

O levantamento gradual das medidas restritivas, 
e o fim do estado de emergência decretado  
no início de Maio, permitiram já um crescimento 
em cadeia de 2,8% no segundo trimestre, 
antecipando-se uma aceleração da recuperação 
no terceiro trimestre. 

Os comportamentos positivos esperados  
no consumo privado (em resultado do 
crescimento no emprego) e no investimento 
público e privado, em particular em 2022, 
com a execução do Plano de Recuperação 
e Resiliência, deverão traduzir-se em 
crescimentos do PIB de 6,2% e 6,3%  
em 2021 e 2022, respetivamente. 

A inflação deverá descer para 1,4% em 2022, 
após um pico de 2,1% em 2021 (mais uma vez, 
devido à atual pressão sobre os preços da 
energia).
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A economia da Turquia cresceu 7,2% e 
21,7% no primeiro e segundo trimestre, 
respetivamente, apesar das restrições mais 
rigorosas impostas em parte do segundo 
trimestre, sendo as perspetivas para os 
próximos trimestres razoavelmente favoráveis. 

No entanto, a trajetória da inflação e a desva-
lorização da lira podem atrasar a flexibilização 
da política monetária por parte do Banco 
Central, através da introdução de reduções  
na taxa de juro.

Na Bélgica, o PIB apresentou um crescimento 
em cadeia de 1,1% e 1,7% no primeiro e 
segundo trimestre de 2021, respetivamente, 
em resultado do alívio parcial das medidas 
de confinamento decretadas no Outono de 
2020. O aumento do nível de vacinação, e 
consequentemente o levantamento integral 
das restrições, permite antecipar uma 
recuperação sólida da atividade económica 
nos próximos meses. 

Esta deverá alavancar no ressurgimento 
do consumo de serviços, beneficiando do 
aumento do nível de emprego. 

O investimento público e privado tem vindo  
já a apresentar sinais de recuperação, que  
deverão ser reforçados com a execução  
do Plano de Recuperação e Resiliência. 
Estima-se assim um crescimento do PIB  
de 5,4% em 2021 e 3,7% em 2022. 

A recuperação esperada no consumo, aliada 
aos preços da energia, resultará em pressões 
inflacionistas em 2021, que se deverão atenuar 
em 2022.
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ENQUADRAMENTO DO SETOR

A evolução dos indicadores da procura de 
papel na Europa Ocidental ainda foi impactada 
ao longo do primeiro trimestre de 2021 pelo 
surto pandémico Covid-19 e consequentes 
confinamentos, tendo-se assistido no segundo 
trimestre, com a reabertura progressiva das 
economias, a uma recuperação do consumo.

Durante o primeiro semestre de 2021, com 
base nas estatísticas da Eurograph (European 
Association of Graphic Paper Producers),  
a Europa Ocidental registou um aumento  
de 6,0% no consumo de papel para artes 
gráficas, escrita e impressão, quando 
comparado com o mesmo período de 2020. 

Os papéis revestidos (coated woodfree) e não 
revestidos (uncoated woodfree) tiveram um 
crescimento de 2,5% e 8,6% respetivamente, 
quando comparado com o primeiro semestre 
de 2020. 

Face a 2019, o mercado situou-se cerca de 
18% abaixo, ainda limitado pelos diversos 
confinamentos.

Nos principais mercados em que a Inapa 
está presente (Alemanha, França, Espanha, 

Portugal e Bélgica), o volume total de vendas 
de papel cresceu 3,6% de acordo com as 
estatísticas da Eurograph, com todos os países 
a apresentarem um crescimento quando 
comparado com 2020, exceto a Alemanha que 
apresentou um decréscimo de -1,5%. Espanha 
apresentou um crescimento de 15,1%, França 
7,9% e Portugal 4,0%. 

Os dados apresentados referem-se ao consumo 
de papéis revestidos e não revestidos - o que  
representa cerca de 90% dos papéis comercia-
lizados – não incluindo as restantes subfamílias 
que incluem especialidades, cartolinas e auto-
adesivos entre outras. 

Relativamente ao Belux (Bélgica e Luxemburgo), 
onde a Inapa está representada principalmente 
no segmento de papéis para escritório, o 
mercado cresceu 6,4%. 

No conjunto destes mercados, a queda face a 
2019 ainda foi de 17%, sentindo-se no entanto 
uma recuperação mais acentuada à medida 
que as restrições e confinamentos foram 
sendo retirados.
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As restrições de viagens impostas no primeiro 
semestre tiveram particular impacto na 
implementação do novo ERP na Alemanha, 
estendendo o período de transição para além 
do inicialmente previsto, com repercussões 
nas atividades comerciais e logísticas ao 
longo da primeira metade de 2021, entretanto 
ultrapassadas com a conclusão do processo  
de migração.

Neste contexto, as vendas consolidadas da 
Inapa ascenderam a 445,7 milhões de euros, 
um decréscimo de 14,1% face a igual período 
do ano passado. As vendas de papel em 
toneladas tiveram um decréscimo de 14,6%.

As vendas relacionadas com os negócios 
complementares de embalagem, comunicação 
visual e consumíveis de escritório registaram, 
nos primeiros seis meses do ano, um cresci-
mento de 2,7% comparativamente com o 
primeiro semestre de 2020. 

3.2 Performance consolidada

As diferentes áreas apresentaram comporta-
mentos distintos, tendo havido um forte 
crescimento da área da embalagem compara-
tivamente com o período homólogo, e com 
a área da comunicação visual a registar uma 
queda, mais penalizada pelo surto Covid-19, 
devido ao adiamento generalizado de eventos 
e feiras.

A margem bruta nos primeiros seis meses de 
2021 ascendeu a 18,4% das vendas, +0,9 pp 
relativamente ao período homólogo de 2020. 
Não obstante a quebra de vendas, continuámos 
a trabalhar numa gestão criteriosa do pricing 
e na melhoria do mix de vendas, através da 
aposta em produtos de margens mais elevadas.

Os custos de exploração líquidos, excluindo 
imparidades de clientes, registaram, no pri-
meiro semestre de 2021, uma diminuição de 
7,9 milhões de euros face ao primeiro semestre 
de 2020, uma redução de 10,0%. Em 2021 já 
beneficiámos em pleno dos ganhos resultantes 
da reorganização da rede de logística e distri- 
buição na área de Paris, concluída no final de  
2020, bem como da reestruturação implemen-
tada no primeiro trimestre de 2021 em Espanha. 

Os ganhos inerentes ao plano de integração e  
captura de sinergias com a fusão das operações  
na Alemanha foram já significativos mas ainda 
aquém do seu potencial a médio prazo.  

O primeiro semestre de 2021 continuou  
a ser marcado pelo surto pandémico,  
com os confinamentos ocorridos a impactar 
ainda significativamente a envolvente 
económica, o que teve naturalmente 
um reflexo expressivo na atividade das 
subsidiárias do Grupo, em especial na 
Alemanha.
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Em 2021 houve uma forte diminuição dos  
apoios governamentais obtidos, nomeada-
mente layoffs, não obstante a ainda ténue 
recuperação do mercado.

As imparidades dos saldos de clientes no 
primeiro semestre de 2021 mantiveram-se 
em linha com o período homólogo de 2020 
e ascenderam a 0,9 milhões de euros, 0,2% 
das vendas. A Inapa mantém uma estrita 
monitorização dos riscos, seguindo rigorosos 
procedimentos internos de controlo de crédito 
da sua carteira de clientes, trabalhando sempre 
em articulação próxima com a seguradora de 
crédito do Grupo.

O Re-EBITDA ascendeu, no primeiro 
semestre de 2021, a 9,6 milhões de euros, 
correspondente a 2,2% das vendas.

Os custos não recorrentes totalizaram 0,2 
milhões de euros (-2,2 milhões de euros face 
a 2020) e são relativos a despesas com os 
processos de reestruturação ainda a decorrer 
nas áreas logística e comercial.

O EBITDA foi de 9,4 milhões de euros (2,1%  
das vendas), 1,1 milhões de euros acima de 
2020. 

Os resultados operacionais (EBIT) foram de  
1,6 milhões de euros, uma evolução positiva  
de 2,7 milhões de euros.

Os encargos financeiros do primeiro semestre 
de 2021 diminuíram 1,2 milhões de euros para  
7,0 milhões de euros comparativamente com 
igual período de 2020. Esta progressão deve-se 
essencialmente à redução do custo médio  
da dívida, refletindo um maior peso da dívida 
associada ao financiamento da atividade.

Os resultados consolidados antes de impostos 
situaram-se nos 5,4 milhões de euros negativos. 
O imposto sobre o rendimento ascendeu a 2,4  
milhões de euros, dos quais cerca de 0,4 
milhões de euros são relativos a impostos 
correntes e 2,8 milhões de euros são relativos 
a impostos diferidos, levando a um resultado 
líquido negativo no primeiro semestre de 2021 
de 3,0 milhões de euros.

O capital circulante registou um aumento  
de 16,3 milhões de euros face a junho de 2020, 
para 91,5 milhões de euros. Este aumento 
resulta de um nível mais elevado dos saldos  
de clientes, refletindo o incremento da 
atividade verificado no segundo trimestre  
(na sequência do levantamento progressivo 
das medidas de confinamento) e de um menor 
saldo de fornecedores, explicado pelo acesso 
a prazos de pagamento excecionalmente 
alargados no segundo trimestre de 2020. 
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Por outro lado, a diminuição de inventários 
reflete já a otimização da rede logística 
decorrente da consolidação de armazéns.

A dívida líquida consolidada situou-se em 
325,4 milhões de euros, mais 10,3 milhões  
de euros do que em Dezembro de 2020.  
Esta evolução resulta essencialmente do 
aumento do Trade Finance (+18,3 milhões  
de euros), associado a contratos de factoring, 
para financiar as maiores necessidades de 
fundo de maneio originadas pela recuperação 
da atividade ocorrida no segundo trimestre 
de 2021. O equilíbrio da dívida de curto prazo 
manteve-se estável, com a dívida corrente 
excluída do Trade Finance a situar-se nos  
51,7 milhões de euros, ou seja, 15% da dívida 
bruta total (14% em Dezembro de 2020).

Para fazer face à incerteza do impacto da 
pandemia Covid-19 na atividade, o Grupo 
angariou em 2020 linhas de crédito com a 
garantia do Estado, cujas maturidades foram 
revistas em 2021 para alguns dos contratos, 
com a extensão dos prazos de financiamento 
abrangidos até 60 meses e inclusão de uma 
moratória adicional de 12 meses.

3.3 Desempenho por Área de Negócio

Prosseguimos com a estratégia de melhoria 
do mix de vendas, suportada na adaptação 
do portfolio de produtos às necessidades 
dos clientes e na reorganização das áreas 
comerciais, em conjugação com um enfoque 
continuado na eficiência e produtividade, 
através do ajustamento sistemático dos 
modelos de negócio e da organização.  
Nesse sentido, procedemos a uma operação 
de sale and lease back do armazém de  
Markt Schwaben e à alienação do armazém  
de Porto Salvo, com um impacto conjunto 
líquido de 3 milhões de euros.

A Inapa mantém a aposta no desenvolvimento 
dos negócios complementares de embalagem 
e comunicação visual, que no primeiro 
semestre de 2021 registaram um aumento 
global de cerca de 3% comparativamente 
com o período homólogo de 2020, com uma 
contribuição muito positiva ao nível dos 
resultados operacionais.

O surto pandémico teve um impacto 
significativo sobre a atividade desenvolvida 
pelo Grupo Inapa, nomeadamente nas áreas 
do Papel e da Comunicação Visual. 
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PAPEL

No primeiro trimestre de 2021 ainda se 
verificou uma queda acentuada do volume 
de negócios nas diferentes geografias, 
com recuperação da atividade a partir do 
segundo trimestre à medida que foram sendo 
levantadas as medidas de confinamento. 

A atividade na Alemanha foi fortemente 
impactada pelas restrições a deslocações, 
que provocaram um atraso considerável na 
conclusão do processo de transição para o 
novo ERP, originando diversas ineficiências 
tanto a nível comercial como logístico e 
de serviço ao cliente. A implementação do 
novo ERP ficou já concluída com o fim das 
restrições a deslocações, sendo agora possível 
recuperar e melhorar os níveis de serviço e 
eficiência.

Neste contexto, as vendas em volume no 
primeiro semestre de 2021 registaram uma 
queda de 14,6% face ao período homólogo 
de 2020, para 393 mil toneladas. Em valor, as 
vendas ascenderam a 403,0 milhões de euros 
(-17,2% face ao primeiro semestre de 2020).

O preço médio de venda(1) registou nos 
primeiros seis meses de 2021 um crescimento 
de 1,8% relativamente ao segundo semestre de 
2020 (-1,5% comparativamente com o período 
homólogo de 2020). Em resultado da queda 
da procura na Europa, assistimos nos primeiros 
meses de 2021 a alguma estabilidade dos 
preços do lado dos produtores.  

No entanto, a partir do segundo trimestre, 
verificou-se uma retoma dos aumentos de 
preços, sustentada numa mais elevada taxa  
de utilização da capacidade produtiva 
induzida pelo fecho ou reconversão de 
fábricas e pela disrupção das cadeias 
logísticas globais, a par da necessidade de 
fazer face aos aumentos das matérias-primas, 
nomeadamente no custo da pasta, produtos 
químicos e energia.

A Inapa continua focada em dinamizar o 
cross-selling de materiais de embalagem, 
comunicação visual e consumíveis gráficos e 
de escritório, como forma de aumentar a sua 
penetração nos clientes, compensando desta 
forma parte do decréscimo no papel.  
Neste sentido, continuamos a explorar o 
cross-selling na área da embalagem através 
da venda de produtos de higiene e segurança, 
na parte de equipamentos de proteção 
e distanciamento social, sign & display e 
adhesive & floor marking.

Os resultados operacionais (EBIT) deste 
negócio foram positivos em cerca de 1,0 
milhão de euros (aumentando cerca de 3,1 
milhões de euros face ao período homólogo 
de 2020), em resultado do aumento da 
margem, transversal a todas as geografias, a 
par das medidas de contenção de custos na 
sequência da implementação dos diferentes 
planos de reestruturação na Alemanha, França 
e Espanha.

(1) Preço médio de venda: Vendas de Papel / Toneladas
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SOLUÇÕES E MATERIAIS  
DE EMBALAGEM

O negócio das empresas de embalagem 
do Grupo Inapa representou 42,4 milhões 
de euros de vendas, apresentando um 
crescimento de cerca de 13% face ao  
primeiro semestre de 2020.

Esta evolução reflete a manutenção do bom 
desempenho das vendas para os setores da 
saúde (na parte da higiene e segurança), 
agroalimentar e food processing e embalagens 
para o e-commerce ou caixas para transporte 
(de alimentos, medicamentos, etc.), a par de 
uma recuperação das vendas para a indústria 
da cosmética, automóvel e eletrónica.

Os resultados operacionais (EBIT) das empre-
sas de embalagem foram de 2,6 milhões  
de euros, representando 6,2% das vendas  
(1,8 milhões de euros e 4,7% no período 
homologo de 2020). 

A melhoria da margem EBIT reflete o esforço 
contínuo de proteção da margem através de 
uma politica de pricing muito disciplinada, 
não obstante as pressões ao nível dos preços 
nos produtores por via do aumento do custo 
das matérias-primas devido à escassez 
nomeadamente do aço e plástico.

COMUNICAÇÃO  
VISUAL

O negócio da comunicação visual registou  
um volume de faturação de 14,2 milhões  
de euros, um decréscimo de cerca de 19%  
face a igual período de 2020.

O primeiro semestre de 2021 continuou a ser 
marcado pelo cancelamento das grandes 
feiras da especialidade. Assistimos a uma 
ligeira recuperação do mercado a partir de 
Março, a par de uma maior vontade de investir 
por parte dos nossos clientes, no entanto 
ainda com um fluxo baixo de encomendas 
comparativamente com o período homólogo 
(decréscimo nomeadamente no segmento 
do LFP (Large Format Printing) nas suas 
componentes de Hardware, Media e Tintas). 

Por forma a contrariar a tendência de merca-
do, a Inapa lançou um plano mais intensivo de 
visitas aos clientes e campanhas de marketing 
(Demos, Newsletters, promoções, etc.), a 
par de um enfoque na diversificação do mix 
de vendas para produtos de maior valor 
acrescentado como os specialty media.

Não obstante a queda de atividade, os 
resultados operacionais foram positivos  
(170 mil euros), fruto das medidas de  
eficiência implementadas.
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As medidas de contenção no primeiro semestre 
de 2021 foram significativamente mais rigorosas 
do que o esperado, sendo expectável uma rápi-
da reversão das mesmas no segundo semestre.

É expectável que o fim das restrições 
(reabertura de todo o comércio, maior 
mobilidade, regresso do turismo e eventos…) 
se venha a traduzir numa recuperação de 
consumo nos segmentos de negócio mais 
afetados (papel gráfico, papel de escritório 
e viscom), embora muito provavelmente a 
mudança nos hábitos de trabalho se possa 
refletir num regresso ao escritório a tempo 
parcial, com impacto nos níveis de consumo 
que poderão ficar aquém dos anteriores à 
pandemia.

Não temos ainda total visibilidade sobre o 
impacto a médio prazo da pandemia nos 
sectores em que atuamos, sendo de antecipar 
a manutenção da tendência de digitalização, 
que se tem vindo a sentir. No curto prazo, 

3.4 Perspetivas futuras

A pandemia continuou a ter um impacto 
económico relevante nos primeiros meses  
de 2021, apesar dos progressos das campa-
nhas de vacinação e das substanciais  
medidas suplementares de política 
orçamental anunciadas.

assistimos por um lado a uma queda generali-
zada da procura de papéis revestidos e não 
revestidos para a indústria gráfica, escolas ou 
escritórios, fruto das medidas de confinamento 
implementadas, por outro lado, foram criadas 
oportunidades sem precedentes na área 
da embalagem com a crescente procura de 
produtos para a indústria alimentar ou da 
saúde, embalagens para o e-commerce, etc. 

Durante os primeiros meses de 2021, e tendo 
em conta as quedas de consumo, os produtores 
de papel mantiveram os preços estáveis. No 
entanto, com a manutenção da pressão dos 
custos da matéria-prima, associado a custos 
da energia e produtos químicos mais elevados, 
assistimos novamente a um movimento 
generalizado de aumento dos preços a partir 
do segundo trimestre, sustentado numa maior 
taxa de utilização da capacidade produtiva 
induzida pelo fecho ou reconversão de fábricas 
e na disrupção das cadeias logísticas globais. 

Em consequência das medidas de confinamento 
mais prolongadas na Alemanha e consequentes 
restrições de viagens que foram impostas ao 
longo do último ano, o período de transição 
para o novo ERP nesta geografia foi estendido 
para além do inicialmente previsto, com 
repercussões nas atividades comerciais e 
logísticas ao longo da primeira metade de 2021. 
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Estas dificuldades operacionais traduziram-se 
na queda de cerca de 74 milhões de euros de  
faturação nesta geografia, sendo que nos 
restantes países o nível de atividade se manteve 
estável. Com a conclusão já alcançada da 
migração do ERP, estimamos retomar progres-
sivamente o nível de atividade na Alemanha.

Apesar do contexto desfavorável, a Inapa 
manteve em 2021 o seu foco na melhoria  
da margem, através quer da otimização  
do product-mix (dinamizando as vendas de 
produtos de maior valor acrescentado e através 
dos canais eletrónicos), quer de uma política de 
pricing muito disciplinada, foco que se deverá 
manter um pilar fundamental da estratégia da 
Inapa no futuro.

A criação duma estrutura organizacional com 
custos operacionais reduzidos, alavancando  
na escala e apostando na flexibilidade,  
manter-se-á igualmente uma linha de atuação 
fulcral. Prosseguimos com o plano de integra-
ção das nossas operações na Alemanha, onde  
já alcançámos significativas reduções de custos, 
sendo que ainda existe um grande potencial a 
médio prazo. Em 2021 estamos igualmente a 
 beneficiar das poupanças da reorganização 
da operação logística na área de Paris, que 
concluímos em 2020, bem como do impacto 
da reestruturação implementada no primeiro 
trimestre de 2021 em Espanha.

Tal como já referido, prosseguimos com a 
implementação do novo ERP do Grupo (SAP 
4/HANA), apesar do impacto das restrições de 
deslocações associadas à Covid-19, impostas 
quer em 2020, quer em 2021. 

Após a conclusão da implementação na Inapa 
Deutschland, encontramo-nos já a avançar com 
o roll-out para as outras geografias.

Para além dos benefícios óbvios de redução 
de custos e aumento de produtividade, a 
harmonização de processos e sistemas em 
todas as operações do Grupo irá potenciar 
a estratégia do Grupo de criação de centros 
partilhados para algumas funções, já iniciada 
no final de 2020. De referir ainda o impacto 
transformacional no nosso ecossistema de 
aplicações IT, reduzindo significativamente a 
sua complexidade e esforço de manutenção.

A Inapa continuará também a apostar nos 
negócios de embalagem e comunicação visual, 
promovendo o crescimento orgânico através de  
uma maior penetração nos mercados onde opera 
e do reforço do cross-selling. Dado que estes 
negócios se caracterizam por uma elevada 
fragmentação, iremos também prosseguir 
ativamente oportunidades de investimento 
que apresentem perspetivas de crescimento, 
rentabilidade e criação de valor em linha com  
os padrões do Grupo.

Iremos manter uma postura disciplinada no 
que diz respeito à gestão do fundo de maneio, 
particularmente importante num contexto 
ainda de incerteza. Esta postura, conjuntamente 
com a gestão dos fundos de apoio à tesouraria 
obtidos no âmbito da Covid-19 e as moratórias 
concedidas por parte das principais instituições  
financeiras, permitem-nos antecipar, num con-
texto de recuperação progressiva da atividade, 
a manutenção do equilíbrio de tesouraria.
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A 30 de junho de 2021, as ações da Inapa 
registavam uma desvalorização de 5% face 
ao final de 2020, tendo fechado o primeiro 
semestre com uma cotação de 0,038€. 

3.5 Mercado de Capitais

A primeira metade do ano continuou marcada pela pandemia, o ritmo de vacinação e 
incertezas quanto à velocidade de recuperação das economias. 

A performance do título Inapa no primeiro 
trimestre esteve em linha com a registada 
pelo PSI-20, tendo-se no segundo trimestre 
registado uma performance abaixo do índice. 

Evolução da cotação Inapa vs. PSI-20
JUNHO 2021

INAPA       PSI20
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A comparação com restantes empresas do 
setor, após o delisting da Antalis no final do 
ano anterior, deixa a amostra reduzida a uma 
empresa, Veritiv, que se encontra presente 
noutros mercados geográficos com dinâmicas 
próprias, pelo que se optou por fazer a 
comparação apenas com o índice.

O volume de transações do título Inapa no 
primeiro semestre situou-se abaixo da média 
de 2020, verificando-se uma estabilização dos 
volumes desde o terceiro trimestre de 2020, 
a níveis similares aos registados nos primeiros 
três trimestres de 2018. 

Volume médio de transações
MILHARES DE AÇÕES

  1T     2T     3T     4T  
2018

  1T     2T     3T     4T  
2019

  1T     2T     3T     4T  
2020

  1T     2T 
2021
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Informação financeira  
consolidada intercalar04

INAPA - Investimentos, Participações e Gestão, SA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.

* Não auditado

Toneladas*

Vendas e Prestação de serviços

Outros rendimentos

Total de rendimentos

Custo das vendas

Custos com pessoal 

Outros custos

Resultados operacionais antes  
de depreciações e amortizações 

Depreciações e amortizações

Resultados operacionais

Ganhos / (Perdas) em associadas

Função financeira

Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido do período

Atribuível a: 
Detentores do capital da empresa-mãe

3

3 

 

  

5

6 

 

17

  

392.922

453.015

5.910

458.925 

-361.086

-45.350  

-43.039

9.449  
  

-7.869

1.580

-13

-6.983

-5.416 

2.400

-3.016 

  

-3.016

459.974

526.943

6.258

533.201

-428.880

-50.310  

-45.624

8.388  
  

-9.552

-1.164

-75

-8.165

-9.404

987

-8.416 

  

-8.416

Notas 30 JUNHO 2021 30 JUNHO 2020

Resultado por ação de operações continuadas - euros
Básico
Diluído

(0,0057)
(0,0044)

(0,0160)
(0,0123)
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INAPA - Investimentos, Participações e Gestão, SA
DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.

Resultado líquido do período

Saldos que não serão reclassificados para resultados

Ganhos e perdas atuariais 

Outras variações

Saldos que poderão no futuro ser reclassificados para resultados 

Justo valor de investimentos financeiros disponíveis para venda 

Diferenças de conversão cambial 

Outras variações

Rendimento reconhecido diretamente no capital próprio

Total dos Rendimentos e Gastos reconhecidos no período

Atribuível a: 
Detentores do capital da empresa-mãe

-3.016

- 

-

S 

- 

-361 

-

-361

-3.377

-3.377 

-3.377

-8.416

1 

S 

- 

-463 

-

-463

-8.879

-8.879 

-8.879

30 JUNHO 2021 30 JUNHO 2020
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INAPA - Investimentos, Participações e Gestão, SA
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.

Ativo

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 
Goodwill 
Direito de uso 
Ativos intangíveis 
Partes de capital em empresas associadas 
Ativos ao justo valor por via de resultados 
Outros ativos não correntes 
Ativos por impostos diferidos

Total do ativo não corrente

Ativo corrente

Inventários 
Clientes 
Impostos a recuperar 
Outros ativos correntes 
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo corrente

Total do ativo

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 
Prémios de emissão 
Reservas 
Resultados transitados 
Resultado líquido do período

Total do capital próprio

PASSIVO

Passivo não corrente

Empréstimos 
Passivos por impostos diferidos 
Provisões 
Benefícios concedidos a empregados 
Outros passivos não correntes

Total do passivo não corrente

Passivo corrente

Empréstimos 
Fornecedores 
Impostos a pagar 
Provisões 
Outros passivos correntes

Total do passivo corrente

Total do capital próprio e passivo

 
7 
 
 

10 
8 
11 
17

 
11 
 

11 
12

14 
 
 
 

15 
17 

 
 

16

15 
16 

 
 

16

58.941 
232.620 

29.629 
124.475 

2.372 
119 

3.149 
37.316

488.621

66.847 
127.469 

6.459 
44.516 

9.117

254.410

743.031

180.135 
431 

19.854 
-46.240 

-3.016

151.164

208.058 
48.611 
5.638 

23.806 
31

286.144

126.437 
102.798 
44.657 

4.883 
26.948

305.723

743.031

69.518 
232.620 

31.538 
121.724 

2.385 
119 

3.514 
33.584

495.003

62.212 
115.621 
11.892 

33.262 
9.354

232.341

727.344

180.135 
431 

20.214 
-30.786 
-15.454

154.540

221.462 
47.670 

7.119 
24.316 

58

300.625

102.921 
104.857 

31.011 
7.179 

26.211

272.179

727.344

Notas 30 JUNHO 2021 31 DEZEMBRO 2020
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INAPA - Investimentos, Participações e Gestão, SA
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO CONSOLIDADO DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2020

Total do rendimento integral 
Aplicação dos resultados do exercício anterior 
Outras variações

Total de Ganhos e Perdas do Período

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2020

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2021

Total do rendimento integral 
Aplicação dos resultados do exercício anterior 
Outras variações

Total de Ganhos e Perdas do Período

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

173.148

-8.879 
- 
-

-8.879

164.599

154.540

-3.377 
- 
-

-3.377

151.164

180.135

- 
- 
-

-

180.135

180.135

- 
- 
-

-

180.135

Capital

431

- 
- 
-

-

431

431

- 
- 
-

-

431

Prémio  
de emissão  
de ações

-5.714

-463 
- 
-

-463

-6.177

-8.791

-361 
- 
-

-361

-9.152

Reserva  
de conversão 

cambial

29.413

- 
- 
-

-

29.413

29.005

- 
- 
-

-

29.005

Outras  
reservas

-26.644

- 
-4.143 

-

-4.143

-30.786

-30.786

- 
-15.454 

-

-15.454

-46.240

Resultados 
transitados

-4.143

-8.416 
4.143 

-

-4.273

-8.416

-15.454

-3.016 
15.454 

-

12.438

-3.016

Resultados 
líquido do 
período

173.148

-8.879 
- 
-

-8.879

164.599

154.540

-3.377 
- 
-

-3.377

151.164

Total
Total  

Capital 
Próprio

ATRIBUÍVEL AOS DETENTORES DE CAPITAL PRÓPRIO DO GRUPO
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INAPA - Investimentos, Participações e Gestão, SA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADAS DO PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em milhares de Euros)

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras consolidadas em anexo.

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes 
Pagamentos a fornecedores 
Pagamentos ao pessoal

 Fluxos gerados pelas operações

(Pagamento)/Recebimento do imposto sobre o rendimento 
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à atividade operacional

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Recebimentos provenientes de: 
 Ativos fixos tangíveis 
 Juros e rendimentos similares

Pagamentos respeitantes a: 
 Ativos fixos tangíveis 
 Ativos intangíveis

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de: 
 Empréstimos obtidos

Pagamentos respeitantes a: 
 Empréstimos obtidos 
 Amortizações de contratos de locação financeira 
 Juros e custos similares

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes 
Efeito das diferenças de câmbio

 
 
Caixa e seus equivalentes no início do período 
Caixa e seus equivalentes no fim do período

 
 

 

|1|

 
 

 
 

|2| 

 

 
 
 

|3|

|4| = |1| + |2| + |3| 

 
 
 

12

518.362 
-442.944 

-35.851

39.567

-601 
-32.794

6.172

 
819 

2

822

 
-859 

-1.927

-2.786

-1.964 

 
118.499

118.499

 
-97.526 
-3.298 
-4.258

-105.082

13.417

17.626 
-28

17.598 
 

-9.385 
8.212

17.598

561.367 
-487.366 

-38.837

35.164

-1.207 
-29.776

4.182

 
382 
204

585

 
-1.217 

-2.310

-3.527

-2.942 

 
103.634

103.634

 
-122.860 

-4.483 
- 7. 1 8 1

-134.524

30.890

-29.649 
-82

-29.731 
 

18.430 
-11 .301

-29.731

Notas 30 JUNHO 2021 30 JUNHO 2020
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INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA 

1. INTRODUÇÃO

A Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (“Inapa – IPG” ou “Empresa”) é a sociedade 
dominante do Grupo Inapa e tem por objeto social a propriedade e a gestão de bens, móveis 
e imóveis, a tomada de participações no capital de outras sociedades, a exploração de 
estabelecimentos comerciais e industriais, próprios ou alheios, e a prestação de assistência às 
empresas em cujo capital participe. A Inapa - IPG encontra-se cotada na Euronext Lisboa.

Sede Social: Rua Braamcamp 40 - 9ºD, 1250-050 Lisboa, Portugal

Capital Social: 180 135 111,43 Euros

N.I.P.C.: 500 137 994

Em resultado do seu plano de desenvolvimento 
e internacionalização, o Grupo Inapa detém 
participações, principalmente na área da 
Distribuição, em vários países da Europa, 
nomeadamente (i) Inapa Deutschland Holding, 
GmbH sedeada na Alemanha, que detém 
participações na Inapa Deutschland, GmbH, 
que detém participações no capital das 
sociedades Inapa Packaging, GmbH, Inapa 
Complott, GmbH, Inapa Logistics, GmbH e 
Inapa Vertriebs GmbH, igualmente sedeadas 
nesse país, e Inapa Netherlands, BV, sedeada 
na Holanda, (ii) Inapa France, SAS, (iii) Inapa 
Portugal – Distribuição de Papel, SA, empresa 
portuguesa do Grupo que detém participação 
na Inapa Angola, Distribuição de Papel, SA, 
e Inapa Comunicação Visual, Lda, (iv) Inapa 
España Distribuición Ibérica, SA, operando 
em Espanha e que detém uma participação 

ANEXO CONDENSADO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
INTERCALARES DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Valores expressos em milhares de euros, exceto quando especificamente referido)

na Surpapel, SL (empresa que desenvolve a 
sua atividade de comercialização de papel), 
(v) Europackaging, SGPS, Lda, sedeada em 
Portugal, que desenvolve atividade em Portugal 
e em França através das suas subsidiárias, 
Inapa Packaging Lda, Inapa Packaging, SAS, 
Embaltec, SAS e Semaq, SAS, (vi) Inapa 
Merchants Holding, Ltd, empresa sem atividade 
sedeada no Reino Unido, (vii) Inapa Belgique, 
SA, que opera no mercado Benelux e (viii) 
Korda Kağıt Pazarlama ve Ticaret Anonim 
Şirketi, que opera no mercado turco.

Conforme mencionado na nota 7, no decorrer 
do primeiro semestre de 2020, a Papyrus 
Deutschland GmbH & Co. KG fundiu-se com a 
Papier Union, GmbH, mudando a designação 
desta última para Inapa Deutschland, GmbH. 
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O primeiro semestre de 2021 continuou a ser 
marcado pelo surto pandémico provocado pelo 
Covid-19, com os confinamentos ocorridos a 
impactar fortemente a envolvente económica,  
o que teve naturalmente um reflexo significativo 
na atividade das subsidiárias do Grupo, em 
especial na Alemanha. As restrições de viagens 
impostas pela Covid-19 ao longo do último ano 
tiveram particular impacto na implementação 
do novo ERP na Alemanha, estendendo o 
período de transição para além do inicialmente 
previsto, com repercussões nas atividades 
comerciais e logísticas ao longo da primeira 
metade de 2021, entretanto ultrapassadas com 
a conclusão do processo de migração.

Em resultado da avaliação efetuada,  
suportada na projeção de fluxos de caixa  
de curto prazo, que considera os efeitos 
negativos da Covid-19, a Administração 
concluiu que o Grupo dispõe de recursos 
adequados para manter as atividades, não 
havendo intenção de cessar as atividades  
no curto prazo, pelo que considerou adequado 
o uso do pressuposto da continuidade das 
operações na preparação das demonstrações 
financeiras em 30 de junho de 2021. 

Esta conclusão não é afetada pelo rácio 
passivo corrente / ativo corrente, uma vez  
que o mesmo decorre de uma alteração da 
forma de financiamento da atividade com 
maior recurso a operações de factoring  
(Nota 15), sendo de realçar que, excluindo  
este financiamento, o ativo corrente excede  
o passivo corrente em 23,4 milhões de euros. 

Cabe ainda referir que as operações de 
factoring que se encontram negociadas num 
horizonte temporal que se estende para além 
de doze meses após a data de aprovação 
das demonstrações financeiras, e existe a 
perspetiva de manutenção das linhas de 
financiamento atualmente disponíveis.

Estas demonstrações financeiras consolidadas 
foram aprovadas pelo Conselho de Adminis-
tração da Inapa - IPG em 30 de setembro 
de 2021, sendo opinião do Conselho de 
Administração que estas refletem de forma 
apropriada as operações do Grupo, bem  
como a sua posição financeira. 
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2. BASES DE PREPARAÇÃO E POLITICAS  
    CONTABILÍSTICAS

As demonstrações financeiras consolidadas do 
Grupo Inapa são preparadas no pressuposto 
da continuidade das operações, a partir dos 
livros e registos contabilísticos das empresas 
que constituem o Grupo. Por outro lado, as 
demonstrações financeiras consolidadas 
intercalares dos seis meses findos em 30 de 
junho de 2021 foram preparadas de acordo 
com o IAS 34 - Relato Financeiro Intercalar  
e apresentam notas condensadas, pelo que  
devem ser lidas em conjunto com as 
demonstrações financeiras consolidadas 
anuais relativas ao exercício findo em 31  
de dezembro de 2020.

As demonstrações financeiras consolidadas 
do Grupo Inapa são preparadas em conformi-
dade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro (IAS/IFRS) emitidas pelo 
Internacional Accounting Standards Board 
(IASB) e com as Interpretações emitidas 
pelo Internacional Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo 
anterior Standing Interpretations Committee 
(SIC), tal como adotadas pela União Europeia.

Políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas adotadas durante 
o semestre findo em 30 de junho de 2021 são 
consistentes com as seguidas na preparação 
das demonstrações financeiras consolidadas 
do Grupo do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 e referidas no respetivo 
anexo. 

Durante o semestre findo em 30 de junho 
de 2021 entraram em vigor (“endorsed”) as 
seguintes normas, interpretações, emendas  
e melhoramentos, de aplicação obrigatória  
nos exercícios económicos iniciados em ou 
após 1 de janeiro de 2021:
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Norma / Interpretação   
Aplicável na União Europeia nos  
exercícios iniciados em ou após

Emendas às normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 – Fase 2 
-reforma das taxas de juro benchmark (IBOR Reform) 

Emenda à norma IFRS 4 Contratos de Seguros – 
diferimento de IFRS 9

Emenda à norma IFRS 16 Locações: Covid-19 Concessões  
de arrendamento relacionadas

1-jan-21

1-jan-21

1-abr-21

Norma / Interpretação   
Aplicável na União Europeia nos  
exercícios iniciados em ou após

Emendas às normas IFRS 3, IAS 16, IAS 37 e Melhoramentos 
anuais 2018-2020  

1-jan-22

Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros

As seguintes normas contabilísticas e interpretações, com aplicação obrigatória em exercícios 
económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, aprovadas 
(“endorsed”) pela União Europeia:

Estas emendas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adotadas pela 
Empresa em 2021, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. Não se estima que da 
futura adoção das referidas emendas decorram impactos significativos para as demonstrações 
financeiras.

Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não adotadas pela União Europeia

As seguintes normas contabilísticas e interpretações foram emitidas pelo IASB e não se encontram 
ainda aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 
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Estimativas e erros fundamentais

Durante o primeiro semestre de 2021 não 
foram reconhecidos erros materiais ou 
alterações significativas nas estimativas 
contabilísticas relativas a períodos anteriores.

As estimativas efetuadas na preparação  
das demonstrações financeiras do semestre 
findo em 30 de junho de 2021 apresentam  
as mesmas características das efetuadas  
na preparação das demonstrações financeiras 
do exercício de 2020.

Julgamentos e pressupostos relevantes

A preparação das demonstrações financeiras 
foi realizada em conformidade com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites, 
por recurso a estimativas e assunções que 
afetam os montantes reportados de ativos 
e passivos e de proveitos e custos durante o 
período de reporte. Será de referir que, apesar 
de as estimativas se terem baseado no melhor 
conhecimento do Conselho de Administração 
em relação aos eventos e ações correntes, os 
resultados reais podem, em última análise, vir a 
diferir das mesmas. 

Norma / Interpretação   
Aplicável na União Europeia nos  
exercícios iniciados em ou após

IFRS 17 - Contratos de Seguros

Emenda à norma IAS 1 Apresentação das demonstrações 
financeiras – Classificação de passivos como correntes e 
não correntes

Emenda à norma IAS 1 Apresentação das demonstrações 
financeiras e IFRS Practice Statement 2 Divulgações de 
Políticas contabilísticas

Emenda à norma IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações 
nas estimativas contabilísticas e erros – Definição de 
estimativas contabilísticas

Emenda à norma IAS 12 Impostos sobre o rendimento

1-jan-23

1-jan-23

1-jan-23

1-jan-23

1-jan-23

Não tendo sido ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia, estas normas não foram 
aplicadas pelo Grupo em 2021. 

Não se estima que da futura adoção destas normas decorram impactos significativos para as 
demonstrações financeiras anexas.
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3. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS RENDIMENTOS

As vendas e prestações de serviços realizadas no semestre findo em 30 de junho de 2021  
e 2020 distribuem-se da seguinte forma:

Em 30 de junho de 2021 e 2020, os saldos da rubrica Outros rendimentos analisam-se  
como se segue:

4. RELATO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO

A apresentação da informação por segmentos é efetuada de acordo com os segmentos opera-
cionais identificados, que são a atividade de distribuição de papel, a atividade de embalagem  
e a atividade de comunicação visual. Em Outras atividades estão registados os valores relativos  
às “holdings”, não imputados aos negócios identificados.

Os resultados de cada segmento correspondem àqueles que lhe são diretamente atribuíveis ou  
os que, numa base razoável, lhes podem ser atribuídos. As transferências intra-grupo são efetuadas 
a preços de mercado e não são materialmente relevantes.



32INAPA   Relatório & Contas  1º SEMESTRE 2021

Em 30 de junho de 2021 e 2020, a informação financeira por segmentos de negócio, analisa-se da 
seguinte forma:
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No semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020, os valores dos réditos totais da totalidade dos 
segmentos efetuados nos diferentes países onde o Grupo tem atividade analisam-se como segue:

Alemanha

França

Portugal

Espanha

Outros

296.179

112.850

19.354

16.807

13.734

458.925

369.473

111.976

17.519

17.705

16.528

533.201

5. OUTROS CUSTOS

O saldo da rubrica de Outros custos do semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020 pode  
ser analisado como se segue:
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6. FUNÇÃO FINANCEIRA

O resultado da função financeira para o semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020 tem a 
seguinte composição:
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7. GOODWILL E OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS

Goodwill

A variação do saldo registado na rubrica Goodwill durante o semestre findo em 30 de 
junho de 2021 foi a seguinte:
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Outros ativos intangíveis

O saldo da rubrica de Outros ativos intangíveis corresponde essencialmente ao conjunto  
de marcas registadas aquando da aquisição das subsidiárias que as detinham, para as quais 
não existe um limite temporal a partir do qual deixem de gerar benefícios económicos para o 
Grupo. A metodologia de avaliação para estes ativos encontra-se divulgada nas demonstrações 
financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020.

A 30 de junho de 2021, a Administração fez uma avaliação quanto à existência de indicadores  
de imparidade significativa, conforme requerido pela IAS 34, tendo concluído pela ausência  
de fatores que originassem a necessidade de atualização da análise de imparidade efetuada  
a 31 de dezembro de 2020.

Aquando da aquisição de diversas subsidiárias foram apuradas diferenças entre o valor de 
aquisição e o justo valor dos ativos e passivos adquiridos. 

No decorrer do primeiro semestre de 2020, a Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG fundiu-se 
com a Papier Union, GmbH, mudando a designação desta última para Inapa Deutschland, GmbH. 

A 30 de junho de 2021, do valor de Goodwill de 232.620 milhares de euros, cerca de 209.366 
milhares de euros dizem respeito ao segmento do papel.

A 30 de junho de 2021, a Administração fez uma avaliação quanto à existência de indicadores  
de imparidade significativa, conforme requerido pela IAS 34, tendo concluído pela ausência  
de fatores que originassem a necessidade de atualização da análise de imparidade efetuada  
a 31 de dezembro de 2020.
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8. ATIVOS AO JUSTO VALOR POR VIA DE RESULTADOS

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a rubrica de Ativos ao justo valor  
por via de resultados tinha a seguinte composição:

O movimento ocorrido durante o semestre findo em 30 de junho de 2021, na rubrica  
de Ativos ao justo valor por via de resultados foi o seguinte:
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9. EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO

As subsidiárias incluídas na consolidação, mediante a aplicação do método da 
consolidação integral, à data de 30 de junho de 2021, são conforme segue: 

SEDE SOCIAL
% DE  

PARTICIPAÇÃO 
DO GRUPO

DATA DE  
INCORPORAÇÃO

ATIVIDADE
DETENTORA 

DIRETA
DESIGNAÇÃO

Distribuição  
papel

Distribuição  
papel

Holding

Distribuição 
papel

Embalagem

Holding

Distribuição  
papel

Embalagem

Distribuição  
papel

Inapa IPG, SA

Inapa IPG, SA

Inapa IPG, SA

Inapa 
Deutschland, 

Holding GmbH

Inapa 
Deutschland, 

Holding GmbH

Inapa IPG, SA

Inapa IPG, SA

Europackaging 
SGPS, Lda

Inapa IPG, SA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1988

MAI/98

ABR/00

ABR/00

2006

1995

DEZ/98

JAN/08

MAI/98

Inapa Portugal, SA.

Inapa France, SA

Inapa Deutschland 
Holding, GmbH

Inapa Deutschland, 
GmbH

Inapa Packaging, 
GmbH

Inapa – Merchants, 
Holding, Ltd

Inapa España 
Distribuición de 
Papel, SA

Inapa Packaging, SAS

Inapa Belgium

Rua das Cerejeiras, nº 5, 
Vale Flores
2710-632 Sintra
Portugal

11 rue de la Nacelle - Villabé
91813 Corbeil-Essonnes 
Cedex
França

Osterbekstraße 90a
D-22083 Hamburg
Alemanha

Osterbekstraße 90a
D-22083 Hamburg
Alemanha

Osterbekstraße 90a
D-22083 Hamburg
Alemanha

39 Hendon Lane
Finchley Central, London, 
N3 1RY
Reino Unido

Calle Delco, nº 1-3
Polígono Industrial 
Ciudad del Automóvil
28914 Leganés, Madrid
Espanha

14, Impasse des Moines
91410 Dourdan
França

Vaucampslaan, 30
B-1654 Huizingen
Bélgica
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SEDE SOCIAL
% DE  

PARTICIPAÇÃO 
DO GRUPO

DATA DE  
INCORPORAÇÃO

ATIVIDADE
DETENTORA 

DIRETA
DESIGNAÇÃO

Comunicação 
Visual

Editorial

Holding

Embalagem

Serviços 
partilhados

Comunicação 
visual

Distribuição 
papel

Distribuição 
papel

Inapa 
Deutschland, 

GmbH

Inapa IPG, SA

Inapa IPG, SA

Inapa Packaging, 
SAS

Inapa – IPG, SA 
e Inapa Portugal, 

SA

Inapa Portugal, 
SA

Inapa IPG, SA

Inapa Portugal, 
SA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

JAN/08

NOV/09

OUT/11

FEV/12

JUL/12

JAN/13

SET/13

DEZ/09

Inapa Complott, 
GmbH

Edições Inapa, Lda

Europackaging SGPS, 
Lda

Semaq Emballages, 
SA

Inapa Shared Center, 
Lda

Inapa Comunicação 
Visual, Lda

KORDA Kağıt 
Pazarlama ve Ticaret 
Anonim Şirketi

Inapa Angola – 
Distribuição de 
Papel, SA

Industriestraße 7
40822 Mettmann
Alemanha

Rua Braamcamp  
40 - 9ºD, 
1250-050 Lisboa
Portugal

Rua Braamcamp  
40 - 9ºD, 
1250-050 Lisboa
Portugal

Bordeaux Fret – Z.I de 
Bruges
Rue de Strasbourg, 33521 
BRUGES cedex
França

Rua das Cerejeiras, nº 5, 
Vale Flores
2710-632 Sintra
Portugal

Rua das Cerejeiras, nº 5, 
Vale Flores
2710-632 Sintra
Portugal

Kasap Sokak. 
Konak Azer Ishani, nº12, 3º
34394 Istambul 
Turquia

Largo 17 de Setembro  
Nº 3 – 3º andar – Sala 302
Edifício Presidente Business 
Center, Luanda
Angola
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SEDE SOCIAL
% DE  

PARTICIPAÇÃO 
DO GRUPO

EMPRESA DETENTORA DA PARTICIPAÇÃO

DATA DE  
INCORPORAÇÃO

ATIVIDADE

% DE PARTICIPAÇÃO

DETENTORA 
DIRETA

DESIGNAÇÃO

EMPRESAS ASSOCIADAS

Embalagem

25.00

Embalagem

25.00

Holding

Holding

Distribuição 
papel

Europackaging 
SGPS, Lda

Inapa Packaging, 
SAS

Inapa 
Deutschland, 

GmbH

Inapa 
Deutschland, 

GmbH

Inapa 
Deutschland 

Holding, GmbH

100%

Inapa España Distribuicíon Ibérica, SA

100%

Inapa Deutschland, GmbH

100%

100%

100%

SET/13

NOV/16

SET/12

SET/12

MAI/18

Inapa Packaging, Lda

Surpapel, SL

Embaltec SAS

Römerturm Feinstpapier GmbH & Co KG

Inapa Vertriebs 
GmbH

Inapa Netherlands BV

Inapa Logistics 
GmbH

Rua Gonçalves Zarco, 
3386
4450-822  
Santa Cruz do Bispo
Portugal

Z.A.E. de l’Epinette
59850 NIEPPE
França

Osterbekstraße 90a
D-22083 Hamburg
Alemanha

Osterbekstraße 90a
D-22083 Hamburg
Alemanha

Nassauplein 30
NL-2585 Den Haag
Holanda

Todos os saldos e transações com as subsidiárias foram anulados no processo de consolidação. 

Foram incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método de equivalência 
patrimonial, na rubrica Partes de capital em empresas associadas, as seguintes empresas:

10. EMPRESAS EXCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO

No exercício findo em 30 de junho de 2021, todas as entidades controladas pela Inapa 
foram incluídas na consolidação.
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11. CLIENTES E OUTROS ATIVOS CORRENTES E NÃO CORRENTES

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a rubrica de Clientes decompõe-se 
como segue:

As rubricas de Outros ativos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 analisam-se 
como segue:

No período findo a 30 de junho de 2021, o Grupo procedeu ao sale and lease back da propriedade 
alemã localizada em Markt Schwaben, procedendo à sua venda por um valor de 16,6 milhões 
de euros, o qual levou ao desreconhecimento do ativo fixo tangível anteriormente reconhecido, 
procedendo-se ao reconhecimento de um novo ativo por direito de uso no montante   
de 3 milhões de euros, um passivo de direito de uso de 5,7 milhões de euros e gerando  
uma mais valia de 3,3 milhões de euros. A 30 de junho de 2021, os saldos ainda por receber no 
âmbito de transação, representavam 13,6 milhões de euros, apresentado acima em Outros ativos 
correntes – outros devedores.
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12. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A rubrica de Caixa e seus equivalentes apresentados no balanço pode ser analisada como segue:

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A discriminação de caixa e seus equivalentes, para efeitos de Demonstração de fluxos de caixa, 
analisa-se como segue:

Em descobertos bancários estão considerados os saldos credores de contas correntes com 
instituições financeiras, incluídos no balanço na rubrica de Empréstimos (Nota 15).
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13. IMPARIDADES

14. CAPITAL

Durante o primeiro semestre de 2021, as imparidades de ativos reconhecidas tiveram os 
seguintes movimentos:

A 30 de junho de 2021, o capital social é representado por 526.225.508 ações, com 
natureza ordinária, na sequência de um processo de conversão, ocorrido em 2019, através 
do qual foram convertidas na totalidade as ações preferenciais existentes anteriormente. 
O capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado.

Na Assembleia Geral de 21 de maio de 2021, os acionistas da INAPA – Investimentos, 
Participações e Gestão, S.A. aprovaram que:

- o resultado líquido negativo do exercício de 2020, no montante de 15.453.731,26 Euros, 
fosse transferido para Resultados Transitados.
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15. EMPRÉSTIMOS

Em 30 de junho 2021 e 31 de dezembro de 2020, os empréstimos tinham a seguinte 
composição:
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16. FORNECEDORES E OUTROS PASSIVOS CORRENTES E NÃO CORRENTES

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, as rubricas de Fornecedores e Outros passivos 
correntes e não correntes decompõem-se como segue:

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o montante líquido da dívida 
financeira consolidada é o seguinte:

30 de junho 
de 2021

31 de dezembro 
de 2020
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17. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O valor do Imposto sobre o rendimento evidenciado na Demonstração dos resultados 
consolidados intercalares, em 30 de junho de 2021, no montante total de 2.400 milhares  
de euros, corresponde ao imposto corrente do semestre no montante de 423 milhares  
de euros e à variação positiva no período dos impostos diferidos no montante de  
2.823 milhares de euros.

O diferencial entre a taxa nominal (média de 30%) e a taxa efetiva do imposto sobre  
o rendimento (IRC) no Grupo, em 30 de junho de 2021, é analisado como se segue:

Impostos diferidos

Todas as situações que possam vir a afetar significativamente os impostos futuros encontram-se 
registadas nas demonstrações financeiras em 30 de junho de 2021. 

No semestre findo em 30 de junho de 2021, o movimento ocorrido nos ativos e passivos por 
impostos diferidos, foi o seguinte: 
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A rubrica Outros acima, respeitante a Passivos por impostos diferidos, resulta essencialmente  
do justo valor alocado às marcas do Grupo (Nota 7).
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São reconhecidos impostos diferidos ativos sobre prejuízos fiscais na medida em que seja 
provável a realização do respetivo benefício fiscal, através da existência de lucros tributáveis 
futuros. O Grupo reconheceu impostos diferidos ativos no valor de 26.735 milhares de euros 
referentes a prejuízos fiscais que podem ser deduzidos aos lucros tributáveis futuros, e que  
se detalham como se segue:

18. TRANSAÇÕES COM ENTIDADES RELACIONADAS

Os saldos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 com entidades relacionadas  
do Grupo são os seguintes:



49INAPA   Relatório & Contas  1º SEMESTRE 2021

Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, as transações efetuadas 
com entidades relacionadas do Grupo, foram como se segue:

As partes relacionadas consideradas relevantes para efeitos das demonstrações financeiras foram 
as associadas, os acionistas com participação superior a 20% e os elementos chave da gestão.

No caso do BCP, com participação inferior a 20%, foi formalmente imputada, por aplicação  
do Parecer Genérico sobre Imputação dos Direitos de Voto a Fundos de Pensões da CMVM  
de 25 de maio de 2006, a participação do Fundo de Pensões do Grupo BCP.
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19. PASSIVOS CONTINGENTES

Em 1 de Agosto de 2007, a Papelaria Fernandes 
– Indústria e Comércio, SA interpôs contra a  
Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, 
SA e suas subsidiárias Inaprest – Prestação de  
Serviços, Participações e Gestão, SA (socie-
dade extinta) e Inapa Portugal – Distribuição  
de Papel, SA uma ação na qual pede, em 
síntese:

- a anulação dos seguintes atos:
• de constituição em Junho de 2006 de um 

penhor mercantil para contra-garantia 
das cartas de conforto emitidas por Inapa 
– Investimentos, Participações e Gestão, 
SA como garantia dos financiamentos 
mantidos por aquela sociedade junto  
ao Banco Espírito Santo e à Caixa Central 
de Crédito Agrícola Mútuo;

• dos negócios efetuados em 1991 de con- 
centração das atividades de distribuição 
de papel na SDP (atual Inapa Portugal) 
e de produção e comercialização de 
envelopes na Papelaria Fernandes;

• da aquisição em 1994 da participação 
detida pela Papelaria Fernandes na SDP 
(atual Inapa Portugal);

• da compensação de créditos levada a 
cabo, também em 1994, entre a Papelaria 
Fernandes e a Inaprest.

- a condenação da Inapa:
• a manter as cartas de conforto emitidas 

em favor do Banco Espírito Santo e da 
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo;

• a indemnizar a Papelaria Fernandes em 
caso de eventual mobilização do penhor 
mercantil como contra-garantia das 
cartas de conforto.

A Papelaria Fernandes – Industria e Comércio, 
SA veio, posteriormente, a regularizar as suas 
responsabilidades perante o Banco Espírito 
Santo e a Caixa Central de Crédito Agrícola 
Mútuo pelo que:

• as cartas de conforto emitidas pela Inapa 
- IPG deixaram de ter objeto tendo sido 
devolvidas pelos respetivos beneficiários;

• esta sociedade comunicou, em conse-
quência, à Papelaria Fernandes – Indústria 
e Comércio, SA a verificação da condição 
resolutiva do penhor mercantil por esta 
constituído em seu favor.

A ação, à qual foi atribuída um valor de 24.460 
milhares de euros, foi contestada pela Inapa 
- IPG e pela sua subsidiária Inapa Portugal 
– Distribuição de Papel, SA, aguardando-se 
presentemente que o Tribunal determine os 
efeitos na ação da dissolução / liquidação de 
Inaprest – Prestação de Serviços, Participações 
e Gestão, SA. O Grupo entende que deste 
processo não deverão resultar impactos 
financeiros, não tendo em consequência sido 
constituída qualquer provisão.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até à data de publicação não foram registados eventos subsequentes.  
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5.1 Valores mobiliários detidos pelos órgãos sociais

Informação obrigatória05

Valores mobiliários emitidos pela sociedade e por sociedades com as quais esteja em relação 
de domínio ou de grupo detidos por titulares dos órgãos de administração e fiscalização, para 
cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, 
à data da publicação do relatório.

Conselho de Administração

AÇÕES  
ORDINÁRIAS

DIREITOS  
DE VOTONOME

Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende

Inês Patrícia Arêde Simões Louro

Frederico João de Moser Lupi

Victor Maurílio Silva Barros

Emília de Noronha Galvão Franco Frazão

Patrícia Isabel Sousa Caldinha

João Miguel Pacheco de Sales Luís

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.2 Transações de dirigentes

Para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, 
a Inapa informa que durante o primeiro semestre de 2021 não se registaram transações de dirigentes.

Revisor Oficial de Contas

NOME

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por: 
- Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo – ROC efetivo

Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, ROC 
suplenteJoão Miguel Pacheco de Sales Luís

0 

0

0% 

0%

AÇÕES  
ORDINÁRIAS

DIREITOS  
DE VOTO
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5.3 Declaração de conformidade

Para cumprimento do disposto no n.º1, alínea c) do artigo 246º do Código de Valores Mobiliários, 
os membros do Conselho de Administração da Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, 
S.A. declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação consolidada contida 
nas demonstrações financeiras condensadas referentes aos primeiros seis meses findos em 30 
de junho de 2021, foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, 
dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e 
dos resultados da sociedade e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, e que o 
relatório de gestão intercalar expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da 
posição do conjunto das empresas incluídas na consolidação.

Lisboa, 30 de setembro de 2021

Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende

Inês Patrícia Arêde Simões Louro

Frederico João de Moser Lupi

 

Victor Maurílio Silva Barros

Emília de Noronha Galvão Franco Frazão

Patrícia Isabel Sousa Caldinha

João Miguel Pacheco de Sales Luís
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5.4 Relatório do auditor
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ADVERTÊNCIA

Informação adicional06

O documento contém informações e 
indicações futuras, baseadas na expetativa 
atual ou opiniões da gestão, que consideramos 
razoáveis. As indicações futuras não devem ser 
consideradas como dados históricos e estão 
sujeitas a conjunto de fatores e incertezas que 
poderão ter reflexos nos resultados futuros.

Embora as indicações reflitam as expetativas 
atuais, os investidores e analistas e, em geral, 

A Inapa está admitida à negociação na 
Euronext Stock Exchange.

Informação sobre a sociedade pode ser 
consultada através do símbolo INA.LS

todos os utilizadores deste documento, são 
advertidos de que as informações futuras 
estão sujeitas a variadas incertezas e riscos, 
muitos dos quais são difíceis de antecipar. 
Todos são advertidos a não dar uma 
importância inapropriada às informações e 
indicações futuras. 

Não assumimos nenhuma obrigação de 
atualizar qualquer informação ou indicação 
futura.
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RELATÓRIO DISPONÍVEL NO SITE INSTITUCIONAL DA INAPA

www.inapa.pt

RELAÇÃO COM INVESTIDORES

Hugo Rua

hugo.rua@inapa.pt

Tel.: +351 213 823 007

Inapa – Investimentos, 
Participações e Gestão, SA

Rua Braamcamp, 

40 - 9ºDto

1250-050 Lisboa

Portugal



www.inapa.com


