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1. DESTAQUES 

 

1.1. Resumo da Atividade do Grupo Altri no primeiro trimestre de 2021 

 

✓ Produção de pastas ascende a 280,4 mil toneladas;  

✓ Venda de pastas ascende a 304,6 mil toneladas; 

✓ Produção de energia elétrica através de biomassa ascende a 179,2 GWh; 

✓ Exportações ascendem a 119,2 milhões de Euros; 

✓ EBITDA de 39,5 milhões de Euros:  

o 32,7 milhões de Euros no segmento pasta;  

o 6,8 milhões de Euros no segmento energia. 

✓ Dívida líquida nominal remunerada1 de 459,6 milhões de Euros.  

 

Durante o primeiro trimestre de 2021 a produção de pastas no Grupo Altri apresenta uma 

diminuição residual de 0,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e apresenta um 

crescimento de 2,7% face ao quarto trimestre de 2020. As vendas de pastas apresentam uma 

tendência de crescimento, nomeadamente de 6,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 

de 12,3%, em relação ao quarto trimestre de 2020. 

 

Registe-se, também, que a produção de energia elétrica renovável através de biomassa 

florestal, no período em análise, atingiu cerca de 179,2 GWh, o que corresponde a uma 

diminuição de 2,8% face ao primeiro trimestre de 2020. Esta variação é essencialmente 

explicada pela paragem anual programada de manutenção da central de Constância no mês de 

fevereiro e da central da Figueira da Foz no mês de março. 

 

 

 

 
1 Dívida líquida nominal remunerada: Empréstimos bancários (valores nominais) + Outros empréstimos 
(valores nominais) – Caixa e equivalentes de caixa. 
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2. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

2.1. Resultados do primeiro trimestre de 2021 

 

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

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

adotadas na União Europeia (IFRS-UE).  

 

Demonstração dos resultados do primeiro trimestre de 2021 

 

milhares de Euros
1T2021 1T2020

1T21/1T20    

Var%
4T2020

1T21/4T20    

Var%

Receitas totais (a) 179.203 165.660 8,2% 146.102 22,7%

Custo das vendas 86.068 81.037 6,2% 66.501 29,4%

Fornecimento de serviços externos 44.202 42.948 2,9% 37.895 16,6%

Custos com pessoal 9.447 9.193 2,8% 9.487 -0,4%

Outros gastos 675 1.193 -43,4% -902 -174,8%

Variação de justo valor dos ativos biológicos 0 0 ss -1.246 ss

Provisões e perdas por imparidade -663 -1.857 -64,3% -645 2,9%

Custos totais 139.728 132.514 5,4% 111.090 25,8%

EBITDA (b) 39.474 33.146 19,1% 35.012 12,7%

Margem EBITDA (c) 22,0% 20,0% +2,0 pp 24,0% -1,9 pp

Amortizações e depreciações -19.780 -19.766 0,1% -17.812 11,1%

EBIT (d) 19.694 13.380 47,2% 17.200 14,5%

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

Resultados relativos a investimentos 51 120 -57,5% -20 ss

Gastos financeiros -3.287 -5.806 -43,4% -7.724 -57,4%

Rendimentos financeiros 2.861 1.277 124,1% 1.548 84,8%

Resultados financeiros -375 -4.409 91,5% -6.197 93,9%

Resultados antes de impostos e CESE 19.319 8.971 115,4% 11.004 75,6%

Impostos sobre o rendimento -5.106 -2.156 136,8% 1.680 ss

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) -1.016 0 ss -1.998 -49,2%

Resultado Líquido Consolidado do exercício

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 13.197 6.815 93,7% 10.690 23,5%

Interesses sem controlo -7 0 ss -4 76,7%

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

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

(c) Margem EBITDA = EBITDA / Receitas totais

(d) EBIT = Resultados antes de impostos e CESE e Resultados f inanceiros

(e) Margem EBIT = EBIT / Receitas totais  
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Principais indicadores: Segmento Pasta 

 

toneladas
1T2021 1T2020

1T21/1T20    

Var%
4T2020

1T21/4T20    

Var%

Produção pasta BHKP 256.520 259.748 -1,2% 251.358 2,1%

Produção pasta DWP 23.892 22.584 5,8% 21.583 10,7%

Produção total de pastas 280.412 282.332 -0,7% 272.941 2,7%

Vendas pasta BHKP 273.186 254.286 7,4% 254.266 7,4%

Vendas pasta DWP 31.433 32.897 -4,4% 17.018 84,7%

Vendas totais de pastas 304.620 287.183 6,1% 271.285 12,3%  

 

O primeiro trimestre de 2021 ficou marcado por uma recuperação da procura na generalidade 

dos mercados tendo sido anunciados vários aumentos de preços durante o ano de 2021, que 

colocaram, à data deste comunicado, o preço de mercado em 1.090 USD/tad. Durante o 

primeiro trimestre de 2021, o preço médio registado pelo PIX foi de 767 USD/tad, sendo que no 

final de março de 2021 este mesmo preço era de 865 USD/tad. 

 

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

durante o primeiro trimestre 280,4 mil toneladas de pasta (-0,7% relativamente ao trimestre 

homólogo de 2020). As vendas de pastas, por seu turno, ascenderam a 304,6 mil toneladas, o 

que corresponde a um crescimento de 6,1% face ao primeiro trimestre de 2020 e de 12,3% 

face ao quarto trimestre de 2020. 

 

Durante o período em análise, o Grupo Altri exportou 262,7 mil toneladas de pastas, o que 

corresponde a 86% das suas vendas totais de pastas. Em termos monetários, as exportações 

no trimestre ascenderam a 119,2 milhões de Euros.  

 

As receitas totais associadas à venda de pasta ascenderam a, aproximadamente, 158,1 

milhões de Euros, o que corresponde a um acréscimo de 10% face ao primeiro trimestre de 

2020 e a um crescimento de 8%, face ao quarto trimestre de 2020. 

 

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

ascendeu a 32,7 milhões de Euros, o que corresponde a crescimento de 29% relativamente ao 

EBITDA no período homólogo do ano anterior. 
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Principais indicadores: Segmento Energia  

 

O Grupo Altri, através da sua subsidiária Greenvolt, opera cinco centrais de produção de 

energia termoelétrica a partir de biomassa florestal com cerca de 97 MW de potência instalada, 

permitindo assim sedimentar a sua estratégia de integração entre a fileira florestal produtora de 

biomassa e a produção de energia a partir deste recurso renovável. 

 

No passado dia 18 de março de 2021, foi anunciado ao mercado a eleição do Dr. João Manso 

Neto como Chief Executive Officer (CEO) da Greenvolt e a intenção de estudar a possibilidade 

de realizar uma operação que, sujeita às condições de mercado e nos termos habituais em 

situações similares, poderá culminar na admissão à negociação da totalidade das ações 

representativas do capital social da Greenvolt no mercado regulamentado Euronext Lisbon. 

 

1T21 1T20 1T21/1T20 4T20 1T21/4T20

Vendas energia GWh 179,2 184,4 -2,8% 176,3 1,6%

Vendas energia milhares € 21.142 21.757 -2,8% 20.931 1,0%

EBITDA  milhares € 6.766 7.787 -13,1% 8.672 -22,0%  

 

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

florestal, desenvolvida através da subsidiária Greenvolt atingiram, no primeiro trimestre de 

2021 o montante de 21,1 milhões de Euros, o que se traduz num decréscimo de 2,8% face ao 

primeiro trimestre de 2020. 

 

O EBITDA, no primeiro trimestre de 2021, atingiu 6,8 milhões de Euros, o que corresponde a 

um decréscimo de 13,1% face ao período homólogo de 2020. 

 

Registe-se que durante o primeiro trimestre de 2021 se realizaram as paragens anuais 

programadas de manutenção das unidades de produção de energia Constância e Figueira da 

Foz, o que impactou a potência injectada e o nível de custos. 

 

A Greenvolt tem um ambicioso projeto de expansão nacional e internacional, pretendendo 

consolidar a sua posição de liderança no plano nacional e afirmar-se como um player de 

referência a nível internacional no mercado das energias renováveis, não apenas a partir de 

biomassa florestal, mas também através de modelos inovadores de energia solar e eólica. 
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Neste sentido, no passado dia 3 de maio, a Greenvolt celebrou com a sociedade de direito 

polaco V-RIDIUM EUROPE um Memorando de Entendimento (“MoU”), no âmbito do qual as 

partes perspectivam que a V-RIDIUM EUROPE venha a realizar na Greenvolt, no contexto de 

um potencial IPO, em termos ainda a definir, um aumento de capital social que poderá decorrer 

na modalidade de entradas em espécie, por um preço de subscrição correspondente ao preço 

máximo do intervalo a ser estabelecido no âmbito da operação IPO da Greenvolt, e com base 

numa avaliação da V-Ridium correspondente a 56 milhões de Euros, valor a que poderá 

acrescer o montante de € 14 milhões de Euros, verificadas determinadas condições a acordar 

entre as partes, designadamente o cumprimento do Business Plan. 

 

A V-Ridium é uma sociedade de direito polaco, que opera no setor das energias renováveis, 

sendo um player de referência neste setor e que tem em pipeline projetos eólicos e solares, 

maioritariamente na Polónia e na Grécia, com cerca de 2.800 MW dos quais, mais de 1.500 

MW, se encontram em fase adiantada de desenvolvimento. 
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Resultados consolidados no trimestre 

 

As receitas totais da Altri atingiram, durante o primeiro trimestre de 2021, o montante de 

aproximadamente, 179,2 milhões de Euros, o que corresponde a um crescimento de cerca de 

8,2% face ao período homólogo do ano anterior.  

 

Os custos totais operacionais no trimestre, ascenderam a 139,7 milhões de Euros, o que 

corresponde a um crescimento de 5,4% em relação ao trimestre do período homólogo de 2020. 

 

Assim, o EBITDA do Grupo Altri, no trimestre em análise, atingiu 39,5 milhões de Euros, um 

crescimento de cerca de 19,1% face ao EBITDA registado no mesmo período ano anterior.  

 

O EBIT no trimestre do Grupo Altri ascendeu a 19,7 milhões de Euros, o que reflecte um 

crescimento de 47,2% relativamente ao período homólogo de 2020. O resultado líquido 

consolidado no trimestre atingiu 13,2 milhões de Euros. 
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3. INVESTIMENTOS 

 

O investimento líquido total2 realizado durante o primeiro trimestre de 2021 pelas unidades do 

Grupo ascendeu a cerca de 7,1 milhões de Euros.  

 

4. DÍVIDA 

 

A dívida líquida nominal remunerada do Grupo Altri, em 31 de março de 2021, ascendia a 

459,6 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo face ao final de 2020 de 15,7 

milhões de Euros. 

 

Perfil de maturidade da dívida financeira 

(Milhões de Euros) 
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2 Investimento líquido total: Pagamentos no período relativos a aquisições de ativos fixos tangíveis 
relacionados com a atividade operacional dos segmentos Pasta e Energia. 
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5. SUSTENTABILIDADE  

 

A Altri definiu quatro vetores estratégicos de desenvolvimento que centram a sua atividade e os 

seus futuros investimentos:  

• Desenvolver e Valorizar a Floresta 

• Apostar na Excelência Operacional e na Inovação Tecnológica 

• Valorizar as Pessoas  

• 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) da Nações 

Unidas, e ainda com as expetativas dos nossos stakeholders. Tendo estas sido identificadas 

com base nos resultados de uma auscultação realizada no final de 2020. Culminando assim no 

desenvolvimento do “Compromisso 2030” do Grupo Altri.  
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6. MERCADO DE PASTA DE PAPEL  

 

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

Pulp Global 100 Report, February 2020 a procura total acumulada durante os primeiros dois 

meses de 2021 de pastas hardwood decresceu cerca de 2,5% em relação ao período 

homólogo de 2020. Os dias de inventário nos produtores de pastas do tipo hardwood situavam-

se, no final de fevereiro de 2021, em 35 dias, o que corresponde a um decréscimo de 8 dias 

face ao nível dos inventários que se verificavam há um ano.  

 

Em termos de preços de venda, o benchmark tem vindo a registar uma significativa 

recuperação, estando, à data do comunicado, em 1.023 USD/tad. No entanto, o preço de 

mercado anunciado situa-se nos 1.090 USD/tad, valor este que é um record em termos de 

preços de venda de pasta do tipo hardwood. 

 

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

Fonte: FOEX 
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7. ALTRI – Perfil Empresarial  

 

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

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

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

florestal assenta no aproveitamento integral de todos os componentes disponibilizados pela 

floresta: pasta, licor negro e resíduos florestais. 

 

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

certificada pelo Forest Stewardship Council® (FSC®)3 e pelo Programme for the Endorsement of 

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

florestal a nível mundial. 

 

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

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

 

 

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

 

 

 
3 FSC-C004615 
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8. PERSPETIVAS FUTURAS  

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

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

contínuo aumento de preços. 

 

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

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

produtivas. 

 

No segmento da energia o Grupo Altri, através da sua subsidiária Greenvolt, continuará a levar 

a cabo o seu ambicioso projeto de expansão nacional e internacional. A Greenvolt pretende 

consolidar a sua posição de liderança no plano nacional e afirmar-se como um player de 

referência a nível internacional no mercado das energias renováveis, não apenas a partir de 

biomassa florestal – segmento que continuará a ser o core business da sociedade, com 

inquestionáveis competências –, mas também através de modelos inovadores de energia solar 

e eólica. 

 

 

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

 

• Celbi: outubro de 2021 

• Caima: setembro de 2021 

• Celtejo: sem paragem 

 

 

Porto, 20 de maio de 2021 
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RELATÓRIO E CONTAS 1T2021 

Demonstrações financeiras consolidadas condensadas e notas anexas 

 

  

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA CONDENSADA

EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO Notas 31.03.2021 31.12.2020

ATIVOS NÃO CORRENTES:

Ativos biológicos 103.395.776 105.621.199

Ativos fixos tangíveis 514.344.871 523.507.899

Ativos sob direito de uso 66.583.397 65.462.658

Propriedades de investimento 82.131 82.131

Goodwill 265.630.973 265.630.973

Ativos intangíveis 51.450.751 52.201.704

Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas 4 806.485 755.583

Outros investimentos 287.944 280.147

Outros ativos não correntes 3.210.260 3.210.260

Instrumentos financeiros derivados 11 - -

Ativos por impostos diferidos 26.604.396 27.757.056 

Total de ativos não correntes 1.032.396.984 1.044.509.610 

ATIVOS CORRENTES:

Inventários 71.506.182 75.454.614

Clientes 93.730.315 64.149.699

Ativos associados a contratos com clientes 6.697.351 7.476.825

Outras dívidas de terceiros 8.354.269 9.691.305

Imposto sobre o rendimento 13.884.066 17.160.243

Outros ativos correntes 6.263.124 5.649.993

Instrumentos financeiros derivados 11 2.330.084 7.313.870

Caixa e equivalentes de caixa 6 238.284.855 254.568.719

Total de ativos correntes 441.050.246 441.465.268 

Total do ativo 1.473.447.230 1.485.974.878 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31.03.2021 31.12.2020

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital social 8 25.641.459 25.641.459

Reserva legal 5.128.292 5.128.292

Reserva de cobertura (424.519) 3.515.384 

Outras reservas 411.012.646 376.043.942

Resultado líquido consolidado do exercício 13.204.368 34.977.248 

Total do capital próprio atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe 454.562.246 445.306.325 

Interesses que não controlam 7.436 14.584 

Total do capital próprio 454.569.682 445.320.909 

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Empréstimos bancários 9 27.500.000 27.500.000

Outros empréstimos 9 531.279.560 532.417.574

Incentivos reembolsáveis 9 2.942.267 2.942.267

Passivo da locação 67.164.403 65.461.849

Outras dívidas a terceiros 820.348 -

Outros passivos não correntes 9.581.686 10.487.366

Passivos por impostos diferidos 46.545.958 48.071.097

Responsabilidades por pensões 5.180.204 5.180.204

Provisões 10 16.716.895 16.689.458

Instrumentos financeiros derivados 11 980.685 1.053.386

Total de passivos não correntes 708.712.006 709.803.201 

PASSIVO CORRENTE:

Empréstimos bancários 9 18.229 2.135.970

Outros empréstimos 9 139.787.281 168.869.728

Incentivos reembolsáveis 9 2.847.177 2.847.177

Passivo da locação 9.864.150 9.588.771

Fornecedores 110.613.286 104.104.493

Passivos associados a contratos com clientes 2.247.166 3.641.936

Outras dívidas a terceiros 14.106.100 13.394.102

Imposto sobre o rendimento 4.705.554 4.705.554

Outros passivos correntes 24.998.918 21.200.376

Instrumentos financeiros derivados 11 977.681 362.661

Total de passivos correntes 310.165.542 330.850.768 

Total do passivo e capital próprio 1.473.447.230 1.485.974.878 

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.  

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração  
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RELATÓRIO E CONTAS 1T2021 

Demonstrações financeiras consolidadas condensadas e notas anexas 

 

  

  

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS RESULTADOS

PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

Notas 31.03.2021 31.03.2020

Vendas 177.011.788 163.432.616 

Prestações de serviços 986.070 1.014.319 

Outros rendimentos 14 1.204.751 1.213.424 

Custo das vendas (86.068.422) (81.037.724)

Fornecimento de serviços externos (44.201.774) (42.947.517)

Custos com pessoal (9.446.679) (9.192.533)

Amortizações e depreciações (19.780.220) (19.766.024)

Variação de justo valor dos ativos biológicos - - 

Provisões e perdas por imparidade 10 663.124 1.857.170 

Outros gastos (674.624) (1.192.758)

Resultados relativos a investimentos 4 50.902 119.891 

Gastos financeiros 12 (3.287.076) (5.806.019)

Rendimentos financeiros 12 2.861.062 1.276.573 

Resultados antes de impostos e CESE 19.318.902 8.971.418 

Impostos sobre o rendimento (5.105.682) (2.155.875)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) (1.016.000) - 

Resultado líquido consolidado do período 13.197.220 6.815.543 

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 13.204.368 6.815.639 

Interesses que não controlam (7.148) (96)

13.197.220 6.815.543 

Resultados por ação

Básico 13 0,06 0,03 

Diluído 13 0,06 0,03 

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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RELATÓRIO E CONTAS 1T2021 

Demonstrações financeiras consolidadas condensadas e notas anexas 

 
  

 

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

Notas 31.03.2021 31.03.2020

Resultado líquido consolidado do exercício 13.197.220 6.815.543 

Outro rendimento integral:

Itens que não serão reclassificados para o resultado líquido

Variações nas responsabilidades com fundos de pensões - valor bruto - - 

Variações nas responsabilidades com fundos de pensões - imposto diferido - - 

- - 

Itens que futuramente podem ser reclassificados para o resultado líquido

Variação no justo valor dos derivados de cobertura dos fluxos de caixa - valor bruto 11 (5.323.074) (2.605.580)

Variação no justo valor dos derivados de cobertura dos fluxos de caixa - imposto diferido 1.383.171 670.114 

Variação de reservas de conversão cambial (8.544) 9.292 

(3.948.447) (1.926.174)

Outro rendimento integral do período (3.948.447) (1.926.174)

Total do rendimento integral consolidado do período 9.248.773 4.889.369 

Atribuível a:

Acionistas da Empresa-Mãe 9.255.921 4.889.465 

Interesses que não controlam (7.148) (96)

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

Atribuível aos acionistas da Empresa-Mãe

Notas Capital social

Reserva 

legal

Reserva de 

cobertura

Outras 

reservas

Resultado 

líquido Total

Interesses que 

não controlam

Total do capital 

próprio

Saldo em 1 de janeiro de 2020 8 25.641.459 5.128.292 (2.493.790) 336.927.499 100.826.022 466.029.482 13.453 466.042.935 

Aplicação do resultado consolidado de 2019 - - - 100.826.022 (100.826.022) - - - 

Total do rendimento integral consolidado do período - - (1.935.466) 9.292 6.815.639 4.889.465 (96) 4.889.369 

Saldo em 31 de março de 2020 8 25.641.459 5.128.292 (4.429.256) 437.762.813 6.815.639 470.918.947 13.357 470.932.304 

Saldo em 1 de janeiro de 2021 8 25.641.459 5.128.292 3.515.384 376.043.942 34.977.248 445.306.325 14.584 445.320.909 

Aplicação do resultado consolidado de 2020 - - - 34.977.248 (34.977.248) - - - 

Total do rendimento integral consolidado do período - - (3.939.903) (8.544) 13.204.368 9.255.921 (7.148) 9.248.773 

Saldo em 31 de março de 2021 8 25.641.459 5.128.292 (424.519) 411.012.646 13.204.368 454.562.246 7.436 454.569.682 

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração



 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

6 
 

RELATÓRIO E CONTAS 1T2021 

Demonstrações financeiras consolidadas condensadas e notas anexas 

Demonstrações financeiras consolidadas condensadas e notas anexas 

 

     

  

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

Notas 31.03.2021 31.03.2020

Atividades operacionais:

Fluxos gerados pelas atividades operacionais  (1) 29.070.394 29.070.394 42.984.581 42.984.581 

Atividades de investimento:

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros - 48.000 

Ativos fixos tangíveis 816 16.141 

Subsídios ao investimento - 45.140 

Juros e proveitos similares 459.433 124.174 

Dividendos - 460.249 - 233.455 

Pagamentos relativos a:

Investimentos financeiros (1.757.502) - 

Ativos fixos tangíveis (7.085.042) (8.033.994)

Ativos intangíveis - - 

Subsídios ao investimento - (8.842.544) - (8.033.994)

Fluxos gerados pelas atividades de investimento  (2) (8.382.295) (7.800.539)

Atividades de financiamento:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 40.000.000 165.000.000 

Outras operações de financiamento 1.680.275 41.680.275 - 165.000.000 

Pagamentos respeitantes a:

Juros e custos similares (3.769.185) (4.053.482)

Dividendos distribuídos - - 

Empréstimos obtidos (70.000.000) (151.019.876)

Incentivos reembolsáveis - - 

Passivo da locação (2.175.107) (8.437.727)

Outras operações de financiamento (711.856) (76.656.148) (1.274.926) (164.786.011)

Fluxos gerados pelas atividades de financiamento  (3) (34.975.873) 213.989 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 252.572.629 181.343.914 

Variação de caixa e equivalentes de caixa: (1)+(2)+(3) (14.287.774) 35.398.031 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6 238.284.855 216.741.945 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas.
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 A Altri, SGPS, S.A. (“Altri” ou “Empresa”) é uma sociedade anónima constituída em 1 de março de 

2005, com sede na Rua Manuel Pinto Azevedo, 818, no Porto, e que tem como atividade principal a 
gestão de participações sociais, sendo as suas ações cotadas na Euronext Lisbon. 
 

 A Altri dedica-se à gestão de participações sociais essencialmente na área industrial, sendo a 
empresa-mãe do grupo de empresas indicado na Nota 4 e designado por Grupo Altri, não existindo 
qualquer sociedade acima dela que incorpore estas demonstrações financeiras consolidadas. A 
atividade atual do Grupo Altri centra-se essencialmente na produção de pasta branqueada de 
eucalipto através de três unidades produtivas e na produção de energia elétrica a partir de resíduos 
e biomassa florestal. 

 
 Face a esta realidade do Grupo Altri, o seu Conselho de Administração entende que existem dois 

segmentos de negócio, nomeadamente, a produção e comercialização de pasta branqueada de 
eucalipto e a produção de energia elétrica através do consumo de resíduos e biomassa florestal, 
sendo que a informação de gestão é também preparada e analisada nessa base (Nota 15). 

 
 As demonstrações financeiras consolidadas condensadas do Grupo Altri são apresentadas em 
Euros em valores arredondados à unidade, sendo esta a divisa utilizada pelo Grupo nas suas 
operações e como tal considerada a moeda funcional. 
 
 

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
 As demonstrações financeiras consolidadas condensadas, referentes ao período de três meses 

findo em 31 de março de 2021, foram preparadas ao abrigo da IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar 
e incluem a demonstração da posição financeira consolidada condensada, a demonstração dos 
resultados consolidada condensada, a demonstração de outro rendimento integral consolidada 
condensada, a demonstração das alterações no capital próprio consolidada condensada e a 
demonstração dos fluxos de caixa consolidada condensada, bem como, as notas explicativas 
selecionadas. Estas demonstrações financeiras consolidadas condensadas não incluem a totalidade 
das notas que normalmente são preparadas nas demonstrações financeiras anuais. Neste contexto, 
estas demonstrações financeiras consolidadas condensadas devem ser lidas em conjunto com as 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Altri referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020. 

 
 As políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas 

condensadas anexas são consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações 
financeiras apresentadas nos períodos comparativos. 

 
 O Conselho de Administração procedeu à avaliação da capacidade da Empresa, suas subsidiárias, 

empreendimentos conjuntos e associadas operarem em continuidade, tendo por base toda a 
informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo 
acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras consolidadas 
condensadas, disponível sobre o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, o Conselho de 
Administração concluiu que 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 
consolidadas condensadas. 

 
 As demonstrações financeiras consolidadas condensadas anexas foram preparadas a partir dos 

livros e registos contabilísticos da empresa, suas subsidiárias, empreendimentos conjuntos e 
associadas, ajustados no processo de consolidação, no pressuposto da continuidade das 
operações. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas condensadas o Grupo 
tomou por base o custo histórico, modificado, quando aplicável, pela mensuração ao justo valor de 
i) ativos biológicos mensurados a justo valor, ii) determinados instrumentos financeiros, que se 
encontram registados pelo justo valor. 

 
 A preparação das demonstrações financeiras consolidadas condensadas requer o uso de 

estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas 
contabilísticas a adotar pelo Grupo, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e 
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 passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período. Apesar de estas estimativas serem 
baseadas na melhor experiência do Conselho de Administração e nas suas melhores expectativas 
em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir 
destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas 
em que os pressupostos e as estimativas sejam significativos são apresentadas na Nota 2.4, do 
anexo às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

 
 
3. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E COMPARABILIDADE DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS  
 
Durante o período não ocorreram alterações de políticas contabilísticas não tendo igualmente sido 
corrigidos erros materiais relativos a períodos anteriores. 
 
Novas normas contabilísticas e seu impacto nas demonstrações financeiras consolidadas 
condensadas anexas: 

 
 Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram aprovadas (“endorsed”) pela 

União Europeia as seguintes normas contabilísticas, interpretações, emendas e revisões, com 
aplicação obrigatória ao exercício iniciado em 1 de janeiro de 2021: 

 
 

 

Data de Eficácia 

(exercícios iniciados 

em ou após) 

  

Emenda à norma IFRS 4 Contratos de Seguros – diferimento da 

aplicação da IFRS 9 

01 jan 2021 

Emendas às normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 - Fase 

2 - Reforma das taxas de juro benchmark 

01 jan 2021 

 
Da aplicação destas normas não foram registados impactos relevantes para as demonstrações 
financeiras do Grupo Altri. 
 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões não foram, até à data de aprovação 
destas demonstrações financeiras, aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 

 
 

 

Data de Eficácia 

(exercícios iniciados 

em ou após) 

  

Emenda à norma IAS 12 Imposto sobre o rendimento – Impostos 

diferidos relacionados com Ativos e Passivos emergentes de uma 

transação única 

01 jan 2023 

IFRS 17 - Contratos de Seguros 01 jan 2023 

Emenda à norma IAS 8 Políticas contabilísticas, alterações em 

estimativas contabilísticas e erros – Definição de estimativas 

contabilísticas 

01 jan 2023 

Emenda à norma IAS 1 Apresentação das demonstrações financeiras e 

IFRS 2 Statement of Practice - Divulgação de políticas contabilísticas 

01 jan 2023 

Emenda à norma IAS 1 Apresentação das demonstrações financeiras – 

Classificação de passivos como correntes ou não correntes 

01 jan 2023 
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 Emendas às IFRS 3, IAS 16, IAS 37 e melhorias às normas de 2018 -

2020 

01 jan 2022 

Emendas à IFRS 16 Locações – Concessões de rendas após 30 de 

junho de 2020 relacionadas com o Covid-19 

01 abr 2021 

 
O Grupo não procedeu à aplicação antecipada de qualquer destas normas nas demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de março de 2021, em virtude da sua aplicação não ser 
obrigatória, encontrando-se em processo de análise dos efeitos previstos das referidas normas. 
 
 

4. INVESTIMENTOS 
 
4.1 INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS 
 
 As empresas incluídas na consolidação pelo método integral, respetivas sedes, percentagem efetiva 

de participação e atividade principal desenvolvida em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 
2020 são as seguintes: 

 

  

Denominação social Sede
Percentagem efetiva de 

participação
Atividade principal

31.03.2021 31.12.2020

Empresa mãe:

Altri, SGPS, S.A. Porto Sociedade gestora de participações sociais

Subsidiárias:

Altri Abastecimento de Madeira, S.A. Figueira da Foz 100% 100% Comercialização de madeira

Altri Florestal, S.A. Figueira da Foz 100% 100% Exploração silvícola

Altri Sales, S.A. Nyon, Suíça 100% 100% Serviços de apoio à gestão do grupo

Altri, Participaciones Y Trading, S.L.
Pontevedra, 

Espanha
100% 100% Comercialização de pasta de eucalipto

Caima Energia – Empresa de Gestão e Exploração de Energia, S.A. Constância 100% 100% Produção de energia térmica e elétrica

Caima – Indústria de Celulose, S.A. Constância 100% 100% Produção e comercialização de pasta de eucalipto

Captaraíz Unipessoal, Lda. Figueira da Foz 100% 100% Compra e venda de imóveis

Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A.
Vila Velha de 

Ródão
100% 100% Produção e comercialização de pasta de eucalipto

Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. Figueira da Foz 100% 100% Produção e comercialização de pasta de eucalipto

Inflora – Sociedade de Investimentos Florestais, S.A. Figueira da Foz 100% 100% Exploração silvícola

Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. Porto 100% 100% Compra e venda de imóveis

Viveiros do Furadouro Unipessoal, Lda. Óbidos 100% 100%
Produção de plantas em viveiros e prestação de 

serviços agroflorestais e paisagísticos

Florestsul, S.A. Figueira da Foz 100% 100% Exploração silvícola

Sociedade de Energia Solar do Alto Tejo (SESAT), Lda. Nisa 80% 80% Energias renováveis

GREENVOLT- ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. (a) Figueira da Foz 100% 100%
Produção de energia elétrica através de fontes de 

resíduos e biomassa

Bioródão, S.A. Figueira da Foz 100% 100%
Produção de energia elétrica através de fontes de 

resíduos e biomassa

Ródão Power - Energia e Biomassa do Ródão, S.A.
Vila Velha de 

Ródão
100% 100%

Produção e comercialização de energia elétrica e 

térmica através de cogeração

Sociedade Bioelétrica do Mondego, S.A. Figueira da Foz 100% 100%
Produção de energia elétrica através de fontes de 

resíduos e biomassa

Golditábua, S.A. (b) Figueira da Foz 100% 100% Produção de energia elétrica

Ribatejo Green, Lda (c) Algés 70% 70% Produção de energia elétrica 

Amieira Green, Lda (c) Algés 70% 70% Produção de energia elétrica 

Paraimo Green, Lda Algés 70% 70% Produção de energia elétrica 

Piara Solar, Lda (c) Algés 70% 70% Produção de energia elétrica 

Maior Green, Lda (c) Algés 70% 70% Produção de energia elétrica 

(a) Anteriormente designada por Bioelétrica da Foz, S.A.

(b) Sociedade adquirida em dezembro 2020

(c) Sociedade liquidada com efeitos a 31 de março de 2021
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        Estas empresas filiais foram incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Altri 

pelo método de consolidação integral. 
 
 
4.2 INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E ASSOCIADAS 

 
Os empreendimentos conjuntos e associadas, suas sedes sociais, proporção do capital detido, 
atividade desenvolvida e valor na demonstração da posição financeira em 31 de março de 2021 e 
31 de dezembro de 2020 eram como segue: 
 

  
 
A Operfoz tem a sua sede na Figueira da Foz e a atividade a que se dedica é operação de portos. 
Esta empresa foi incluída na consolidação do Grupo Altri pelo método de equivalência patrimonial. 

 
Os movimentos ocorridos no saldo desta rubrica no período findo em 31 de março de 2021 e no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 são como segue: 
 

  
 
 As políticas contabilísticas dos empreendimentos conjuntos e associadas não diferem 

significativamente das políticas do Grupo Altri, facto pelo qual não houve necessidade de 
qualquer harmonização de  políticas contabilísticas. 

 
 
5. ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 
 

Durante o período de três meses findo em 31 de março de 2021 não existiram alterações ao 

perímetro de consolidação face a 31 de dezembro de 2020, para além das referidas na nota 4. 

 
 

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 Em 31 de março de 2021 e 2020, o detalhe de Caixa e equivalentes de caixa era como segue: 

 
 

 

Denominação social Sede Social
Demonstração da posição 

financeira

Percentagem efetiva de 

participação
Atividade principal

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020

Pulpchem Logistics, A.C.E. Lavos - - 50,00% 50,00%

Compras de materiais, matérias 

subsidiárias e serviços utilizados nos 

processos de produção de pasta e 

papel

Afocelca - Agrupamento complementar de

empresas para protecção contra incêndios, ACE

Herdade da 

Caniceira
- - 35,20% 35,20%

Prestação de serviços de prevenção 

e combate de incêndios florestais

Investimentos em empreendimentos conjuntos - - 

Operfoz – Operadores do Porto da Figueira da 

Foz, Lda.

Figueira da 

Foz
806.485 755.583 33,33% 33,33% Operação em portos

Investimentos em associadas 806.485 755.583

Total 806.485 755.583

31.03.2021 31.12.2020

Saldo inicial 755.583 725.472

Equivalência patrimonial:

Efeitos em ganhos e perdas relativos aos 

empreendimentos conjuntos e associadas 
50.902 30.111

Saldo final 806.485 755.583

Demonstração da posição financeira

31.03.2021 31.03.2020

       Caixa 36.555 31.491

       Depósitos bancários 238.248.301 219.607.738

Caixa e equivalentes de caixa na demonstração da posição financeira 238.284.855 219.639.229

       Descobertos bancários (Nota 9) - (2.897.284)

Caixa e equivalentes de caixa na demonstração dos fluxos de caixa 238.284.855 216.741.945
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 7. IMPOSTOS CORRENTES E DIFERIDOS 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por 
parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança 
Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou 
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das 
circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais do 
Grupo e das subsidiárias desde 2017 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão. 
 
O Conselho de Administração da Altri entende que eventuais correções resultantes de 
revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um 
efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas condensadas em 31 de março de 
2021. 
 
 

8. CAPITAL SOCIAL 
 

Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o capital social da Empresa encontrava-se 
totalmente subscrito e realizado e era composto por 205.131.672 ações com o valor nominal de 12,5 
cêntimos de Euro cada.  
 

 
9. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS E INCENTIVOS REEMBOLSÁVEIS 
 
 Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o detalhe das rubricas “Empréstimos 

bancários”, “Outros empréstimos” e “Incentivos reembolsáveis” é como segue: 
 

 
 
 

 O valor contabilístico inclui os acréscimos por especialização de juros e os custos de montagem de 
financiamentos. Estas despesas foram deduzidas ao valor nominal dos respetivos empréstimos, 
encontrando-se a ser reconhecidas como encargo financeiro ao longo do período de vida dos 
empréstimos a que respeitam (Nota 12).  

 
 
 

31.03.2021

Valor nominal Valor contabilístico

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Empréstimos bancários - 27.500.000 27.500.000 18.229 27.500.000 27.518.229

Descobertos bancários - - - - - -

Empréstimos bancários - 27.500.000 27.500.000 18.229 27.500.000 27.518.229

Papel comercial 135.000.000 40.000.000 175.000.000 135.000.000 40.000.000 175.000.000

Empréstimos obrigacionistas 2.500.000 492.900.000 495.400.000 4.787.281 491.279.560 496.066.841

Outros empréstimos - - - - -

Outros empréstimos 137.500.000 532.900.000 670.400.000 139.787.281 531.279.560 671.066.841

Incentivos reembolsáveis 2.847.177 2.942.267 5.789.445 2.847.177 2.942.267 5.789.445

140.347.177 563.342.267 703.689.445 142.652.688 561.721.828 704.374.515

31.12.2020

Valor nominal Valor contabilístico

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Empréstimos bancários - 27.500.000 27.500.000 139.880 27.500.000 27.639.880

Descobertos bancários 1.996.090 - 1.996.090 1.996.090 - 1.996.090

Empréstimos bancários 1.996.090 27.500.000 29.496.090 2.135.970 27.500.000 29.635.970

Papel comercial 165.000.000 40.000.000 205.000.000 165.116.811 40.000.000 205.116.811

Empréstimos obrigacionistas 1.250.000 494.150.000 495.400.000 3.752.917 492.417.574 496.170.491

Outros empréstimos - - - - - -

Outros empréstimos 166.250.000 534.150.000 700.400.000 168.869.728 532.417.574 701.287.302

Incentivos reembolsáveis 2.847.178 2.942.267 5.789.445 2.847.177 2.942.267 5.789.444

171.093.268 564.592.267 735.685.535 173.852.875 562.859.841 736.712.716
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 10. MOVIMENTO DAS PROVISÕES E PERDAS POR IMPARIDADE 
 

O movimento verificado nas provisões e perdas por imparidade durante os períodos de três meses 
findos em 31 de março de 2021 e 2020 pode ser detalhado como segue: 

 

 

 

O valor registado na rubrica “Provisões”, inclui a provisão para desmantelamento das centrais de 
produção de energia exploradas pela Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. e suas subsidiárias.  
 
O aumento registado no período findo em 31 de março de 2021 deve-se ao “unwinding” do passivo 
a valor descontado. Este desconto que decorre da passagem do tempo é registado por contrapartida 
da rubrica “Gastos financeiros”. 
 
O montante registado na rubrica “Provisões” corresponde à melhor estimativa do Conselho de 
Administração para fazer face à totalidade das perdas a incorrer com processos judiciais atualmente 
em curso. 

 
 
11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 
  

Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, as empresas do Grupo Altri tinham em vigor 
contratos relativos a instrumentos financeiros derivados associados a cobertura das variações de 
taxa de juro e cobertura da variação da taxa de câmbio, sendo esses instrumentos registados de 
acordo com o seu justo valor. 

 
As empresas do Grupo Altri apenas utilizam derivados para cobertura de fluxos de caixa associados 
às operações geradas pela sua atividade. 
 
O detalhe dos instrumentos financeiros derivados em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 
2020 é como segue:  

 
 
 

31.03.2021

Provisões

Perdas de imparidade 

em contas a receber

Perdas de imparidade 

em inventários Total

Saldo inicial 16.689.458 3.618.696 13.046.936 33.355.090

Aumentos 30.488 - - 30.488

Utilizações - - - -

Reversões - - (664.130) (664.130)

Transferências (3.051) - - (3.051)

Saldo final 16.716.895 3.618.696 12.382.806 32.718.397

31.03.2020

Provisões

Perdas de imparidade 

em contas a receber

Perdas de imparidade 

em inventários Total

Saldo inicial 17.307.171 3.624.622 14.837.369 35.769.162

Aumentos 37.549 - - 37.549

Utilizações (340.551) - - (340.551)

Reversões - - (1.857.170) (1.857.170)

Transferências (3.050) - - (3.050)

Saldo final 17.001.119 3.624.622 12.980.199 33.605.940

31.03.2021 31.12.2020

Ativo Passivo Ativo Passivo

Corrente
Não 

corrente
Corrente

Não 

corrente
Corrente

Não 

corrente
Corrente

Não 

corrente

Derivados de taxa de juro - - 131.975 980.685 - - 131.976 1.053.386

Derivados de taxa de câmbio 2.330.084 - 845.706 - 7.313.870 - 230.685 -

2.330.084 - 977.681 980.685 7.313.870 - 362.661 1.053.386
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 O movimento dos instrumentos financeiros derivados durante o período de três meses findo em 31 
de março de 2021 é como segue: 

 

 
 

 
12. RESULTADOS FINANCEIROS 
 

Os resultados financeiros dos períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020 podem 
ser detalhados como segue: 

 

 No período findo em 31 de março de 2021, a rubrica “Outros gastos e perdas financeiras” inclui entre 
outros, despesas incorridas com a montagem de empréstimos, que se encontram a ser reconhecidas 
como custo ao longo do período de vida dos respetivos empréstimos (Nota 9) e perdas relativas a 
instrumentos derivados de taxas de câmbio (Nota 11). A rubrica “Outros rendimentos e ganhos 
financeiros” inclui, essencialmente, diferenças de câmbio favoráveis. 

 
 
13. RESULTADOS POR AÇÃO 

 
Os resultados por ação dos períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020 foram 
calculados em função dos seguintes montantes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
14. OUTROS RENDIMENTOS 

 
Em 31 de março de 2021 e 2020, a rubrica de “Outros rendimentos” era composta como se segue: 
 

Derivados de 

taxa de juro

Derivados de 

taxa de câmbio
Total

Saldo inicial (1.185.362) 7.083.185 5.897.823

Variação do justo valor

       Efeitos em capitais próprios 137.964 (5.461.038) (5.323.074)

       Efeitos na demonstração de resultados (65.262) 830.651 765.389

       Efeitos no balanço - (968.420) (968.420)

Saldo final (1.112.660) 1.484.378 371.718

31.03.2021 31.03.2020

Gastos financeiros

       Juros suportados 2.668.246 3.444.884

Outros gastos e perdas financeiras 618.830 2.361.135

3.287.076 5.806.019

Rendimentos financeiros

       Juros obtidos 27.210 14.542

Outros rendimentos e ganhos financeiros 2.833.852 1.262.031

2.861.062 1.276.573

31.03.2021 31.03.2020

Número de ações para efeito de cálculo do resultado líquido básico e diluído 205.131.672 205.131.672

Resultado para efeito do cálculo do resultado por ação líquido e diluído 13.204.368 6.815.639

Resultado por ação

Básico 0,06 0,03

Diluído 0,06 0,03
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15. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 
 

O Grupo Altri apresenta os seguintes segmentos reportáveis:  
  

i) Pasta 
Constituído essencialmente pelas três unidades fabris de pasta de papel em Portugal: 
Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A., situada na Figueira da Foz; Celtejo – Empresa de 
Celulose do Tejo, S.A., situada em Vila Velha de Ródão; e Caima – Indústria de Celulose, 
S.A.  situada em Constância, e pela atividade de exploração florestal; e 
 

ii) Energia 
Constituído pela GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. e pelas suas subsidiárias, 
contando com cinco centrais de produção de energia a partir de biomassa florestal, para 
venda para a rede pública.  

  
O Grupo identificou estes dois segmentos reportáveis, tendo em consideração o facto de se tratarem 
de unidades que desenvolvem atividades para as quais se podem identificar separadamente receitas 
e despesas e em relação às quais é produzida informação financeira separada. A identificação dos 
segmentos reportáveis pelo Grupo é consistente com a forma como o Conselho de Administração 
gere, controla e sobre os quais esta toma decisões.  
  
O contributo dos segmentos de negócio para a demonstração consolidada dos resultados do 
exercício findo em 31 de março de 2021 é como segue: 

 

   
 
O contributo dos segmentos de negócio para a demonstração consolidada dos resultados do 
exercício findo em 31 de março de 2020 é como segue: 

31.03.2021 31.03.2020

Subsídios ao investimento e à exploração 913.466 988.530

Ganhos obtidos na alienação de ativos fixos 5.816 26.787

Outros 285.469 198.107

1.204.751 1.213.424

Energia Pasta Total Eliminações Consolidado

Rendimentos Operacionais:

Vendas 21.144.689 155.867.099 177.011.788 - 177.011.788

Vendas - intersegmental - 94.029.653 94.029.653 (94.029.653) -

Prestações de serviços - 986.070 986.070 - 986.070

Prestações de serviços - intersegmental - 9.743.156 9.743.156 (9.743.156) -

Outros rendimentos 55.745 1.149.006 1.204.751 - 1.204.751

Outros rendimentos - intersegmental - 185.209 185.209 (185.209) -

Variação de justo valor dos ativos biológicos - - - - -

Total de rendimentos operacionais 21.200.434 261.960.193 283.160.627 (103.958.018) 179.202.609 

Gastos Operacionais:

Custo das vendas (9.760.709) (168.702.373) (178.463.082) 92.394.660 (86.068.422)

Fornecimento de serviços externos (4.386.841) (51.141.094) (55.527.935) 11.326.161 (44.201.774)

Custos com pessoal (301.562) (9.145.165) (9.446.727) 48 (9.446.679)

Amortizações e depreciações (3.660.892) (16.119.328) (19.780.220) - (19.780.220)

Provisões e perdas por imparidade (1.005) 664.129 663.124 - 663.124

Outros gastos (30.520) (644.124) (674.644) 20 (674.624)

Total de gastos operacionais (18.141.529) (245.087.955) (263.229.484) 103.720.889 (159.508.595)

Resultados operacionais 3.058.905 16.872.238 19.931.143 (237.129) 19.694.014 

Resultados relativos a investimentos 50.902

Resultados financeiros (426.014)

Resultado antes de impostos e CESE 19.318.902 

Impostos sobre o rendimento (5.105.682)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) (1.016.000)

Resultado líquido consolidado do período 13.197.220

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 13.204.368

Interesses sem controlo (7.148)

13.197.220
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16. PARTES RELACIONADAS 
 
As participadas do Grupo têm relações entre si que se qualificam como transações com partes 
relacionadas, as quais foram efetuadas a preços de mercado. 
 
Nos procedimentos de consolidação as transações entre empresas incluídas na consolidação pelo 
método de integração global são eliminadas, uma vez que as demonstrações financeiras 
consolidadas apresentam informação da Empresa-mãe e das suas subsidiárias como se de uma 
única empresa se tratasse, pelo que não são divulgadas nesta nota. 
 
Durante os períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020, não ocorreram 
transações com os Administradores da Empresa nem lhes foram concedidos empréstimos. 
 
Em 31 de março de 2021 e 2020, os saldos e transações com entidades relacionadas podem ser 
resumidos como segue: 

 

 
 
 

 
  

(a) Entidades consolidadas pelo método da equivalência patrimonial em 31 de março de 2021 e 
2020 (Nota 4.2) 

(b) Foram consideradas como Outras partes relacionadas as empresas listadas abaixo 
 

Energia Pasta Total Eliminações Consolidado

Rendimentos Operacionais:

Vendas 21.757.119 141.675.497 163.432.616 - 163.432.616

Vendas - intersegmental 3.013.987 88.127.269 91.141.256 (91.141.256) -

Prestações de serviços - 1.014.319 1.014.319 - 1.014.319

Prestações de serviços - intersegmental - 8.976.016 8.976.016 (8.976.016) -

Outros rendimentos 55.604 1.157.820 1.213.424 - 1.213.424

Outros rendimentos - intersegmental - 208.017 208.017 (208.017) 0

Variação de justo valor dos ativos biológicos - - - - -

Total de rendimentos operacionais 24.826.710 241.158.938 265.985.648 (100.325.289) 165.660.359 

Gastos Operacionais:

Custo das vendas (12.468.552) (157.575.770) (170.044.322) 89.006.598 (81.037.724)

Fornecimento de serviços externos (4.472.258) (49.646.159) (54.118.417) 11.170.900 (42.947.517)

Custos com pessoal - (9.242.163) (9.242.163) 49.630 (9.192.533)

Amortizações e depreciações (3.669.614) (16.096.410) (19.766.024) - (19.766.024)

Provisões e perdas por imparidade - 1.857.170 1.857.170 - 1.857.170

Outros gastos (45.625) (1.152.156) (1.197.781) 5.023 (1.192.758)

Total de gastos operacionais (20.656.049) (231.855.488) (252.511.537) 100.232.151 (152.279.386)

Resultados operacionais 4.170.661 9.303.450 13.474.111 (93.138) 13.380.973 

Resultados relativos a investimentos 119.891

Resultados financeiros (4.529.446)

Resultado antes de impostos e CESE 8.971.418 

Impostos sobre o rendimento (2.155.875)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) -

Resultado líquido consolidado do período 6.815.543

Atribuível a:

Detentores de capital próprio da empresa-mãe 6.815.639

Interesses sem controlo (96)

6.815.543

31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020

Saldos

Empreendimentos conjuntos e associadas (a) 686.513 1.136.999 - -

Outras partes relacionadas (b) 130.581 522.872 - -

817.094 1.659.871 - -

Contas a pagar Contas a receber

31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020

Transações

Empreendimentos conjuntos e associadas (a) 4.185.915 4.083.574 - -

Outras partes relacionadas (b) 556.521 662.021 - -

4.742.436 4.745.595 - -

Compras e serviços recebidos Vendas e prest. de serviços
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 Para além das empresas incluídas na consolidação (Nota 4), as entidades consideradas 
relacionadas em 31 de março de 2021 podem ser apresentadas como segue: 
 

• Actium Capital, S.A. 

• A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-line, S.A. 

• Caderno Azul, S.A. 

• Cofihold, S.A. 

• Cofihold II, S.A. 

• Cofina Media, S.A. 

• Cofina, SGPS, S.A. 

• Elege Valor, Lda. 

• Expeliarmus – Consultoria, Lda. 

• Fisio Share – Gestão de Clínicas, S.A 

• F. Ramada II, Imobiliária, S.A. 

• Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, S.A 

• Livrefluxo, S.A. 

• Mercados Globais – Publicação de Conteúdos, Lda. 

• Planfuro Global, S.A. 

• Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. 

• Promendo Investimentos, S.A. 

• Ramada – Aços, S.A. 

• Ramada Investimentos e Indústria, S.A. 

• Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A. 

• Universal Afir, S.A. 

• Valor Autêntico, S.A. 

• VASP – Sociedade de Transportes e Distribuições, Lda. 

• 1 Thing, Investments, S.A. 
 

 

17. APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO 
 

No que respeita ao exercício de 2020, o Conselho de Administração propôs, no seu relatório anual, 
o qual foi aprovado em Assembleia Geral realizada a 30 de abril de 2021, que o resultado líquido 
individual da Altri, SGPS, S.A., no montante de 95.148.555 Euros, fosse aplicado como segue: 

 Reservas livres  43.865.637 Euros  
 Dividendos  51.282.918 Euros 
 
 A distribuição de lucros do exercício corresponde a um dividendo bruto de 0,25 Euros por ação. 
 
 

18. EVENTOS SUBSEQUENTES  
 
De 31 de março de 2021 até à data de emissão deste relatório, não ocorreram outros factos 
relevantes que possam vir a afetar materialmente a posição financeira e os resultados futuros do 
Grupo Altri e do conjunto das empresas subsidiárias e associadas incluídas na consolidação.  
 
 

19. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para 
emissão em 20 de maio de 2021. 
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