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INDICADORES DE ACTIVIDADE

   1º Semestre 2003 1º Semestre 2002 Variação

Volumes vendidos (mil ton)

 Pasta  290 334 -13%

 Papel  455 458 -1%

Preços de Venda (base 100=2002)

 Pasta  95 100 -5%

 Papel  95 100 -5%

(Valores em milhares de euros)

Vendas  516 461 559 263 -8%

EBITDA  144 166 178 139 -19%

Margem EBITDA  28% 32%

Resultados Operacionais  70 017 104 091 -33%

Resultados Financeiros  -22 488 -29 301 -23%

Resultados Líquidos (*)  31 718 50 210 -37%

Cash-Flow de Exploração  106 594 124 274 -14%

Endividamento Líquido  985 399 1 096 860 -10%

Rácio de Endividamento Líquido 0,9 1,1 

(*) Após dedução de interesses minoritários
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MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO

Num contexto de desaceleração económica a Ocidente e de contracção da procura nas economias asiáticas, 

nomeadamente na China, a entrada no mercado de quantidades adicionais de pastas branqueadas de 

eucalipto, em resultado do arranque de novas capacidades produtivas no Brasil, teve, inevitavelmente, 

consequências bastante penalizadoras para os preços deste tipo de pastas.

A redução da procura observada no mercado dos papéis de impressão e escrita teve igualmente um 

impacto negativo  sobre o mercado das pastas branqueadas de eucalipto, conduzindo à diminuição das 

quantidades encomendadas.

No fim do semestre, os stocks Norscan, indicador importante da evolução do mercado das pastas, 

situavam-se em 1 714 milhares de toneladas, em consequência da redução da procura e da maior 

utilização das capacidades produtivas nomeadamente por parte dos produtores americanos, devido ao 

enfraquecimento do dólar face às restantes moedas. As produções de pastas branqueadas de eucalipto 

para mercado  situaram-se cerca de 25% acima dos valores atingidos durante o primeiro semestre do ano 

anterior. No 1º semestre,  os preços médios das pastas branqueadas de eucalipto, em euros, situaram-se  

4% abaixo dos valores observados em período homólogo do ano passado.

Mantendo a tendência verificada no último semestre de 2002, a procura de papéis não revestidos continuou 

a mostrar sinais de clara retracção durante o primeiro semestre de 2003. Neste quadro, o volume de 

encomendas colocadas aos produtores europeus, provenientes da Europa Ocidental, regrediu em cerca de 

5% face ao primeiro semestre de 2002 (o equivalente a uma quebra de 170 mil toneladas).

Como alternativa, os produtores europeus procuraram aumentar as vendas em mercados fora da Europa 

Ocidental, facto que conduziu a um aumento das exportações europeias de papel em cerca de 20% 

comparativamente ao período homólogo de 2002. Não obstante este esforço assistiu-se, mesmo assim, a 

uma quebra de 2,2% (cerca de 80 mil toneladas) no volume total de encomendas colocadas nos produtores 

europeus. Apesar deste clima de franca retracção na procura, o Grupo Portucel Soporcel conseguiu, todavia, 

um aumento homólogo de 1% (acréscimo de cerca de 6 mil toneladas) na sua carteira de encomendas.

Refira-se também que, no primeiro semestre deste ano, o consumo aparente de papéis finos não 

revestidos na Europa Ocidental, teve uma evolução homóloga francamente negativa (-5%). No entanto, o 

volume de papel vendido pelo Grupo registou uma quebra de apenas 0,6% comparativamente a idêntico 

período de 2002.
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É de salientar que o resultado alcançado pelo Grupo no primeiro semestre, traduz uma melhoria 

significativa do “mix” de produtos. O peso das vendas de produtos de papel em formatos, no total de 

vendas do Grupo, passou de 77%, no primeiro semestre de 2002, para 80%, no primeiro semestre deste 

ano. Esta melhoria do “mix” traduz um crescimento de 6% nos papéis de escritório e de 3% nos grandes 

formatos, pelo que em consequência, a quebra de vendas se deve exclusivamente ao produto em bobinas, 

economicamente menos remunerador.

Tiveram particular contribuição para o aumento das vendas dos produtos transformados em folhas os 

resultados alcançados pelas marcas próprias, que apresentaram crescimentos superiores a 17%, tanto nos 

papéis de escritório como nos papéis para a indústria gráfica.

Um outro indicador de particular relevância foi a manutenção pelo Grupo de um muito favorável “mix” 

geográfico das vendas de papel. Se por um lado, as vendas de papel nos mercados europeus representaram 

87% do volume total de vendas de papel, por outro, cerca de metade das vendas feitas fora da Europa 

foram destinadas ao mercado dos EUA onde o Grupo, através das suas marcas de fábrica, tem conquistado 

uma posição de cada vez maior relevo nos segmentos “premium”.

Como consequência da degradação da procura, assistiu-se na Europa à continuação da queda dos preços 

médios de venda de papel, iniciada na segunda metade de 2002. Quer o preço médio do papel de 

escritório standard (PIX copy B), quer o papel offset (PPI Germany) apresentaram um decréscimo de cerca 

de 5% face ao período homólogo de 2002, quebra esta também observada no preço médio de venda de 

papel do Grupo.
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ACTIVIDADE INDUSTRIAL E INVESTIMENTO

A realização, no decurso do 1º semestre, das paragens gerais para a manutenção periódica das 3 fábricas 

de pasta, traduziu-se num decréscimo de produção de cerca de 42 mil toneladas face a idêntico período 

do ano transacto.

Nas fábricas de Setúbal e da Figueira da Foz os volumes de produção situaram-se em linha com os 

objectivos traçados para o semestre, enquanto que em Cacia a produção se situou cerca de 19 mil 

toneladas aquém dos objectivos iniciais.

A redução dos volumes produzidos na fábrica de Cacia ficou essencialmente a dever-se a um período 

mais prolongado de paragem,  dadas as profundas intervenções de modernização de que a fábrica foi 

alvo. Estas intervenções tiveram particular incidência nas áreas da Evaporação, Lavagem, Crivagem e 

Branqueamento, projectando-se resultados muito positivos quer em termos do desempenho produtivo 

(maior estabilidade na operação) quer na redução do consumo de água e energia e na redução da carga 

poluente líquida e gasosa.

Também durante o período de paragem ocorrido na fábrica de pasta de Setúbal, foram concluídos os 

investimentos na nova Caldeira de Biomassa e na Lavagem de Pasta, projectos estes com importantes 

consequências na redução do consumo de água e minimização dos impactes ambientais.

Por seu turno, na fábrica de pasta da Figueira da Foz prosseguiram os trabalhos referentes à implementação 

do projecto Ambiente 3 tendo sido  iniciada a construção da nova Caldeira de Recuperação, e retomado 

o funcionamento, após remodelação, da Caldeira a Biomassa onde foi instalado um novo Electrofiltro e 

implementado o sistema de queima de casca em leito fluidizado. O desenvolvimento destes projectos 

propiciará importantes benefícios quer ao nível  do desempenho produtivo, quer ao nível da optimização 

energética e da redução das emissões gasosas. Foi ainda dado início ao projecto de instalação de um novo 

crivo de aparas.

A produção de papel nas fábricas de Setúbal e da Figueira da Foz totalizou no 1º semestre cerca de 459 

mil toneladas, volume que expressa apenas uma redução de mil toneladas comparativamente ao período 

homólogo de 2002. 



Nas fábricas de papel foram também realizados investimentos importantes com principal incidência nos 

aspectos qualitativos dos produtos fabricados.

Na fábrica de papel de Setúbal entraram em funcionamento os novos sistemas de controlo da qualidade nas 

máquinas MP1 e MP3. Simultaneamente, e com igual propósito, foi continuado o projecto de modernização 

da MP1, a concluir no decurso do próximo semestre. É ainda de salientar na fábrica de papel de Setúbal a 

instalação de uma nova enresmadora de folio.

Nas fábricas de papel da Figueira da Foz são de referir os investimentos realizados na área de transformação 

de produtos de papel, onde se procedeu à ampliação do respectivo edifício e foram instalados novos 

equipamentos.
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RECURSOS HUMANOS

As grandes linhas de orientação da Gestão de Recursos Humanos, centradas na melhoria da competitividade 

do Grupo, tiveram como acções mais marcantes, a consolidação de algumas estruturas organizativas, cuja 

implementação tinha sido iniciada em 2002 e a continuação do desenvolvimento profissional com especial 

atenção na formação efectuada no posto de trabalho.

A Higiene, Segurança e Saúde no trabalho continuou a merecer de forma continuada, especial atenção, 

sendo de realçar o dinamismo das comissões de Higiene e Segurança, cujo trabalho produziu notórias 

melhorias em diversas áreas.

À semelhança do que vem sendo hábito, foi neste 1º semestre desenvolvida intensa actividade ao nível da 

formação tendo-se realizado 452 acções, envolvendo 2 654 participantes com uma ocupação de cerca de 

69 300 horas.

O número de efectivos ao serviço do Grupo Portucel Soporcel no final do 1º semestre de 2003 

era de 2 276.
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ACTIVIDADE FLORESTAL E DE ABASTECIMENTO DE MADEIRAS

A actividade florestal ao longo do 1º semestre de 2003 incidiu sobre uma vasta gama de temas e acções 

que integram o sector florestal do Grupo Portucel Soporcel, nomeadamente ao nível do planeamento e das 

actividades silvícolas.

Ao nível do planeamento florestal prosseguiram os trabalhos tendentes a dotar o Grupo de um moderno e 

sofisticado Sistema Integrado de Planeamento Florestal, com as valências do Planeamento Estratégico, do 

Planeamento Táctico e do Planeamento Operacional, consolidando-se em simultâneo os aspectos práticos 

associados ao modelo organizativo adoptado em 2002.

Prosseguiu igualmente a elaboração de um Plano Mestre da Estratégia Florestal do Grupo, cuja conclusão 

se prevê para o terceiro trimestre de 2003, ao mesmo tempo que avançaram as tarefas associadas à 

Certificação Florestal e à consolidação da certificação ISO de diversas áreas da actividade florestal.

Ao nível da execução física das tarefas silvícolas, procedeu-se à plantação de cerca de 440 ha de novos 

povoamentos tendo também sido realizadas intervenções de adubação e manutenção fitossanitária 

num volume considerável de área florestada. Ao mesmo tempo foi prosseguida em ritmo moderado a 

exploração florestal de matas próprias e arrendadas, em linha com a estratégia previamente definida de 

privilegiar a recepção de madeiras de mercado.

 

No âmbito do abastecimento de matéria prima lenhosa salienta-se a celebração de contratos de fornecimento 

plurianuais, com o objectivo de dar  resposta a solicitações dos fornecedores e proprietários florestais, 

possibilitando-lhes um planeamento da sua actividade em prazo mais alargado, e  permitindo-lhes por essa 

via uma gestão mais eficiente.



10 | RELATÓRIO 1º SEMESTRE 2003

A manutenção de uma oferta significativa de madeira face às necessidades da indústria, levou a um 

controlo rigoroso de entradas num estreito cumprimento dos contratos estabelecidos. As aquisições de 

madeira de mercado pelo Grupo apresentaram no semestre em apreciação um acréscimo de 12% face ao 

período homólogo de 2002. De acordo com os objectivos programados não foram efectuadas importações 

de madeira.

Um dos aspectos centrais da actividade do abastecimento neste período foi o reforço da comunicação com 

empresários, produtores florestais e associações. Efectuaram-se diversos encontros no sentido de ir dando 

conta das necessidades de aumento de eficiência e produtividade num sector onde a competitividade 

é factor chave. Procurou-se também estabelecer parcerias e objectivos estratégicos comuns a todos os 

intervenientes por forma a ser consolidada uma visão unificadora da floresta do futuro.

Por último, realça-se a excelente resposta dos fornecedores às solicitações que lhes foram colocadas de 

aumento dos volumes de madeira sem casca, decorrentes das intervenções técnicas efectuadas nos três 

Centros Fabris.
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RESULTADOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

O volume de vendas do Grupo Portucel Soporcel, no primeiro semestre de 2003, ascendeu a 516 milhões 

de euros, traduzindo um decréscimo de cerca de 8% relativamente a idêntico período do ano anterior. A 

retracção na actividade económica, duma forma geral, e consequentes implicações no mercado das pastas 

e produtos de papel, traduzidas na redução nos níveis da procura e dos preços, foram os factores decisivos 

para a quebra verificada no volume de vendas do Grupo nos períodos em análise.

O EBITDA cifrou-se em 144 milhões de euros, apresentando em resultado da redução do volume de 

negócios, um decréscimo de 34 milhões de euros relativamente ao período homólogo de 2002. A margem 

EBITDA baixou 4 pontos percentuais de  32% para 28% do volume de vendas.

Os resultados financeiros apresentaram, por seu lado, um valor negativo de cerca de 22 milhões de 

euros o que corresponde a uma sensível melhoria de 7 milhões de euros comparativamente ao período 

homólogo de 2002.

O resultado líquido atingiu os 32 milhões de euros, valor que foi inferior em cerca de 18 milhões de 

euros relativamente ao resultado obtido no final do 1º semestre de 2002. Em consequência, o cash-flow 

de exploração ascendeu a 107 milhões de euros que compara com os 124 milhões de euros em idêntico 

período do ano anterior.

O endividamento líquido do Grupo ascendia no final do 1º Semestre de 2003 a 985 milhões de euros o que 

corresponde a um decréscimo de 112 milhões de euros face ao período homólogo de 2002, expressando 

bem a elevada capacidade de geração de fundos detida pelo Grupo, mesmo num contexto económico 

desfavorável como o actual.

Em consequência, o rácio de endividamento líquido era no final do semestre de 0,9.
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MERCADO DE CAPITAIS

Em queda nos últimos 3 anos, e após um 1º trimestre altamente penalizador, os mercados bolsistas 

internacionais, mostraram indícios de recuperação em meados de Abril, tendo-se observado uma tendência 

positiva no final do semestre, com subidas muito significativas em alguns deles. Embora estejam ainda 

por confirmar alguns sinais de retoma da actividade económica, a redução das taxas de juro e o baixo 

preço que atingiram as acções de muitas empresas, induziram algum optimismo entre os investidores, 

conferindo maior liquidez aos mercados.

Apesar do contexto desfavorável que se vive actualmente no sector das pastas e papéis, a generalidade das 

empresas deste sector registaram boas valorizações nos seus títulos, verificando-se no final do semestre 

uma tendência de evolução positiva.

Na Euronext Lisboa, o PSI 20 conseguiu fechar o semestre com um ganho de 0,3%, invertendo a 

tendência de seis semestres consecutivos de perdas. A Portucel contribuiu muito positivamente para o 

desempenho da bolsa nacional, ao terminar o 1º semestre com uma valorização acumulada de 12,9%, a 

7ª maior do PSI 20.

Durante o 1º semestre de 2003, a Portucel transaccionou uma média de cerca de 7,3 milhões de 

acções por mês.
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PERSPECTIVAS PARA O 2º SEMESTRE

Embora a economia dos Estados Unidos pareça estar próxima de uma recuperação, o impacto que ela terá 

sobre o crescimento no resto do mundo só se fará sentir a mais longo prazo. Assim sendo, a situação 

económica na Europa continua a ser problemática, e as perspectivas para o final do ano continuam um 

pouco sombrias. A manutenção desta situação de crescimento reduzido da economia não permite antever 

melhorias dos níveis de procura da pasta e dos papéis para o restante período do ano e, consequentemente, 

os preços continuarão sob pressão, obrigando a uma grande disciplina por parte dos produtores.

Setúbal, 29 de Julho de 2003

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira

Luis Alberto Caldeira Deslandes

Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho

Manuel Maria Pimenta Gil Mata

Manuel Guilherme Oliveira da Costa

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

Carlos António Rocha Moreira da Silva
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 30 DE JUNHO DE 2003
     ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO 30 DE JUNHO
ACTIVO NOTAS BRUTO E PROVISÕES LÍQUIDO DE 2002
 IMOBILIZADO       
  Imobilizações incorpóreas       
   Despesas de instalação   39 680  (37 477)  2 203   6 338 
   Despesas de investigação e de desenvolvimento   41 858  (34 563)  7 295  12 177 
   Propriedade industrial e outros direitos   2 106 (2 032)   74   60 
   Diferenças de consolidação 10  428 132  (42 813)  385 319  402 444 
   Imobilizações em curso   9 659 - 9 659  6 776 
    27 521 435 (116 885) 404 550  427 795 
         
  Imobilizações corpóreas       
   Terrenos e recursos naturais  133 697 (144) 133 553 134 380 
   Edifícios e outras construções   362 054 (162 976) 199 078 211 743 
   Equipamento básico   2 129 240 (1 329 952) 799 288 843 624 
   Equipamento de transporte   33 867 (20 141) 13 726 15 311 
   Ferramentas e utensílios   3 741 (3 355) 386 502 
   Equipamento administrativo  31 658 (26 131) 5 527 6 461 
   Taras e vasilhame   357 (147) 210 302 
   Outras imobilizações corpóreas   11 488 (8 801) 2 687 3 694 
   Imobilizações em curso   106 992 - 106 992 76 558 
   Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas  26 062 - 26 062 3 482 
    27 2 839 156 (1 551 647) 1 287 509 1 296 057 
         
 Investimentos financeiros       
   Partes de capital em empresas do Grupo  559 - 559 795 
   Empréstimos a empresas do Grupo  92 - 92 93 
   Partes de capital em empresas associadas  11 - 11 11 
   Títulos e outras aplicações financeiras   26 904 - 26 904 26 286 
   Outros empréstimos concedidos  25 - 25 -
    27 27 591 - 27 591 27 185 

 CIRCULANTE      
  Existências - Médio e longo prazo      
   Produtos e trabalhos em curso  278 903 - 278 903 283 283 
   Adiantamentos por conta de compras  70 - 70 - 
    53 278 973 - 278 973 283 283
         
  Existências - Curto prazo       
   Matérias-primas, subsidiárias e de consumo  100 311 (25) 100 286 102 304
   Produtos e trabalhos em curso  24 360 - 24 360 27 062
   Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos  904 - 904 928
   Produtos acabados e intermédios  39 804 (330) 39 474 26 076
   Mercadorias   290 - 290 281
   Adiantamentos por conta de compras  443 - 443 2 712
    53  166 112 (355) 165 757  159 363 
         
  Dívidas de terceiros - Curto prazo     
   Clientes, conta corrente  206 741 - 206 741 248 996 
   Clientes, títulos a receber  - - - -
   Clientes de cobrança duvidosa  46 3 381 (2 879)  502 17
   Adiantamentos a fornecedores  2 359 (68) 2 291 12 863
   Estado e outros entes públicos 54  23 145 - 23 145 37 397
   Outros devedores   4 920 (33) 4 887 7 383
      240 546 (2 980) 237 566 306 656
  Títulos negociáveis       
   Outras aplicações de tesouraria  10 000 - 10 000 4 000
    57 10 000 - 10 000 4 000
       
  Depósitos bancários e caixa      
   Depósitos bancários  54 895 - 54 895  24 111 
   Caixa   41 - 41 53
    57  54 936 - 54 936 24 164 
         
 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS       
   Acréscimos de proveitos 56 5 203 - 5 203 4 934
   Custos diferidos 56 33 387 - 33 387 26 184 
     38 590 - 38 590 31 118 
   Total de amortizações   (1 668 532)   
   Total de provisões   (3 335)  
   Total do activo  4 177 339 (1 671 867) 2 505 472 2 559 621 

As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO DE 2003
(Montantes expressos em milhares de euros)



   
     30 DE JUNHO 30 DE JUNHO
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO NOTAS DE 2003 DE 2002
 CAPITAL PRÓPRIO
  Capital   767 500 767 500
  Acções próprias - Valor nominal  (60) (60)
  Acções próprias - Descontos e prémios  7 7
  Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas   (550) (550)
  Reservas de reavaliação  38 450 38 450
  Reserva legal   27 288 17 786
  Reservas estatutárias  37 775 29 262
  Outras reservas  (3 015) (2 516)
  Resultados transitados   168 650 121 348 
  Resultado líquido do período  31 718 50 210 
  Total do capital próprio  51  1 067 763 1 021 437 

 INTERESSES MINORITÁRIOS 52  76 443 78 650 

 PROVISÃO PARA RISCOS E ENCARGOS
  Outras provisões para riscos e encargos 46 4 925 5 824 
     4 925 5 824 
 DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo
  Dívidas a instituições de crédito 50 890 731 510 220 
  Fornecedores de imobilizado, conta corrente  58   3 940 9 615 
  Outros credores   20 -
     894 691 519 835 
 DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo
  Dívidas a instituições de crédito  50 82 789 391 461 
  Adiantamentos por conta de vendas  1 305 10 
  Fornecedores, conta corrente    80 247 106 369
  Fornecedores - facturas em recepção e conferência   29 634 33 212 
  Empresas do Grupo  55 68 032 209 806 
  Outros accionistas  1 1
  Outros empréstimos obtidos  10 41
  Fornecedores de imobilizado, conta corrente  58 23 839 13 175 
  Estado e outros entes públicos  54 19 562 29 365 
  Outros credores   3 886 5 797 
     309 305 789 237
 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS    
  Acréscimos de custos  56 132 350 127 574
  Proveitos diferidos  56 19 995 17 064
      152 345 144 638 
  Total do passivo  1 361 266 1 459 534
  Total do capital próprio e do passivo   2 505 472 2 559 621

As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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 30 DE JUNHO DE
 NOTAS 2003 2002
CUSTOS E PERDAS
 Custo das mercadorias vendidas 
 e das matérias consumidas   189 101  200 244
 
 Fornecimentos e serviços externos    122 446  111 732
 
 Custos com o pessoal:
  Remunerações   35 097  33 858
  Encargos sociais:
   Pensões   1 245  5 699
   Outros   11 277 47 619 11 161 50 718

 Amortizações do imobilizado
 corpóreo e incorpóreo  27 74 407  74 064
 Provisões   469 74 876 - 74 064

 Impostos   1 395  808
 Outros custos operacionais  5 634 7 029 4 856 5 664
    (A)   441 071  442 422

 Perdas em empresas do Grupo e associadas  12  -
 Juros e custos similares:  
  Relativos a empresas do Grupo  6 478  7 387
  Outros  44 28 327 34 817 29 954 37 341
    (C)   475 888  479 763
 
 Custos e perdas extraordinários 45  4 216  5 778

    (E)   480 104  485 541

 Imposto sobre o rendimento do período 38  15 722  24 942
    (G)   495 826  510 483

 Resultado líquido do período - do Grupo  31 718  50 210
 Resultado líquido do período - minoritários  (639) 31 079 (379) 49 831
        526 905  560 314

PROVEITOS E GANHOS
 Vendas  36 510 335  556 080
 Prestação de serviços  36 6 126 516 461 3 183 559 263
 
 Variação da produção   (9 806)  (14 558)
 Trabalhos para a própria empresa  2 624  329
 Proveitos suplementares  1 379  1 164
 Subsídios à exploração  145  66
 Outros proveitos e ganhos operacionais  285 (5 373) 249 (12 750)
    (B)   511 088  546 513

 Rendimentos de participações de capital  615  613
 Rendimentos de títulos negociáveis
 e de outras aplicações financeiras - Outros  181  166
 Outros juros e proveitos similares:
  Relativos a empresas do Grupo  3 767  2 210
  Outros  44 7 766 12 329 5 051 8 040
    (D)   523 417  554 553
 
Proveitos e ganhos extraordinários 45  3 488  5 761
    (F)   526 905  560 314
 
 Resultados operacionais:  (B) - (A) 70 017  104 091
 Resultados financeiros:  (D - B) - (C - A) (22 488)  (29 301)
 Resultados correntes:   (D) - (C) 47 529  74 790
 Resultados antes de impostos:  (F) - (E) 46 801  74 773
 Resultado consolidado do período com interesses minoritários:  (F) - (G) 31 079  49 831
 Resultado líquido do período após interesses minoritários:   31 718  50 210 
         

As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

17 | RELATÓRIO 1º SEMESTRE 2003

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR NATUREZAS PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2003
(Montantes expressos em milhares de euros)



 30 DE JUNHO DE
  NOTAS 2003 2002
ACTIVIDADES OPERACIONAIS   
  Recebimentos de clientes   513 904 539 710
  Pagamentos a fornecedores   (308 765) (299 398)
  Pagamentos ao pessoal   (49 340) (48 014)
   Fluxos gerados pelas operações   155 799  192 298 
    
  (Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento   (11 792) (9 762)
  Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional  (6 430) 71 
   
   Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias   137 577  182 607 
   
  Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias  926  592
  Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias  (917) (484)
   Fluxos das actividades operacionais (1)  137 586  182 715 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO    
 Recebimentos provenientes de:   
  Investimentos financeiros   -  1 778
  Imobilizações corpóreas   481  2 052
  Subsídios de investimento  -  326
  Dividendos  615  613
  Juros e proveitos similares   7 773  5 048 
     8 869  9 817
 Pagamentos respeitantes a:   
  Investimentos financeiros   - (230 948)
  Imobilizações corpóreas   (65 652) (33 494)
     (65 652) (264 442)
   Fluxos das actividades de investimento  (2)  (56 783) (254 625)
   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO    
 Recebimentos respeitantes a:   
  Empréstimos obtidos   15 000  431 482
  
 Pagamentos respeitantes a:   
  Empréstimos obtidos   (263 458) (401 263)
  Amortização de contratos de locação financeira   (215) (256)
  Juros e custos similares   (24 961) (26 358)
  Dividendos 51 (24 175) (23 025)
     (312 809) (450 902)
   Fluxos das actividades de financiamento  (3)  (297 809) (19 420) 
   
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1)+(2)+(3)  (217 006) (91 330) 
   
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  281 942 119 494 
      
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO 57 64 936 28 164 
       
 
    

    
As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2003
(Montantes expressos em milhares de euros)
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NOTA  INTRODUTÓRIA

A Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA, designação desde Dezembro de 2000 da anterior Portucel Industrial – 

Empresa Produtora de Celulose, SA (adiante designada por Empresa ou Portucel) é uma sociedade anónima constituída em 31 de 

Maio de 1993, ao abrigo do Decreto-Lei nº 39/93 de 13 de Fevereiro, como resultado do processo de reestruturação da Portucel 

– Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SA (adiante designada por Portucel, SA) e de que resultou, também, a Portucel 

– Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, SA (adiante designada por Portucel SGPS).  A actividade principal da Empresa 

e das suas subsidiárias (adiante designadas por Grupo Portucel Soporcel ou Grupo e discriminadas nas Notas 1 e 2) consiste na 

produção e comercialização de pastas celulósicas, papel e seus derivados ou afins, na aquisição de madeiras e produção florestal 

e agrícola, no corte das florestas e transporte de madeiras das florestas para os centros fabris e na produção e comercialização 

de energia eléctrica e energia térmica. Adicionalmente, a Empresa tem uma participação de 100% no capital social da Soporcel 

- Sociedade Portuguesa de Papel, SA (adiante designada por Soporcel), empresa dedicada ao mesmo sector de actividade.

A Portucel é uma Sociedade aberta onde o Estado é accionista maioritário por intermédio da Portucel SGPS. No final de 2002 

concretizou-se o processo de fusão por incorporação da Papercel – Celulose e Papel de Portugal, SGPS, SA, anterior accionista da 

Portucel, na Portucel SGPS, passando esta última a deter a maioria do capital da Portucel. Encontra-se em curso a segunda fase 

do processo de reprivatização da Empresa (ver Nota 59).

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade (POC) para a apresentação 

de demonstrações financeiras consolidadas.  As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao 

Grupo Portucel Soporcel ou a sua apresentação não é relevante para a apreciação das demonstrações financeiras consolidadas 

anexas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
RELATIVAS AO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2003
(Montantes expressos em milhares de euros = € milhares)
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NOTA 1 – EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO

As empresas incluídas na consolidação, em 30 de Junho de 2003 e de 2002, foram as seguintes:

 Percentagem do Consolidação
 capital detido 30 de Junho de
Denominação social Sede Directa Indirecta 2003 2002
Produção de Pasta de Celulose e Papel
 Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA Setúbal Empresa-mãe √ √
 Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, SA Figueira da Foz 100% - √ √

Comercialização de Pasta e Papel
 Tecnipapel – Sociedade de Transformação e Distribuição de Papel, Lda Setúbal 100% - √ √
 Portucel (UK), Ltd Reino Unido 100% - √ √
 Portucel Pasta y Papel, SA Espanha 100% - √ √
 Soporcel España, SA Espanha - 100% √ √
 Soporcel International, BV Holanda - 100% √ √
 Soporcel France, EURL França - 100% √ √
 Soporcel United Kingdom, Ltd Reino Unido - 100% √ √
 Soporcel Italia, SRL Itália - 100% √ √
 Soporcel 2000 - Serviços Comerciais de Papel, Soc. Unipessoal, Lda Figueira da Foz - 100% √ √
 Soporcel North America Inc. EUA - 100% √ √
 Soporcel Deutschland, GmbH Alemanha - 100% √ √
 Soporcel Handels, GmbH Austria - 100% √ -

Agro - Florestal
 Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, SA Lisboa 60% - √ √
 Celpinus – Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, SA Lisboa 60% - √ √
 Lazer e Floresta – Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal,
   Imobiliário e Turístico, SA Lisboa 60% - √ √
 Aliança Florestal – Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, SA Lisboa 50% 50% √ √
 Arboser – Serviços Agro-Industriais, SA Palmela 50% 30% √ √
 Emporsil - Empresa Portuguesa de Silvicultura, Lda Lisboa - 100% √ √
 Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e
   Comercialização de Vinhos, SA Lisboa - 60% √ √
 Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, SA Lisboa - 100% √ √
 Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, SA Lisboa - 100% √ √

Cogeração energética
 SPCG – Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, SA Setúbal 100% - √ √
 Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, SA Lisboa 100% - √ √

Outros
 Setipel – Serviços Técnicos para a Indústria Papeleira, SA Lisboa 100% - √ √
 Gespapel – Gestão e Serviços Técnicos Especializados, Lda Lisboa 100% - - √
 Empremédia - Corretores de Seguros, Lda Lisboa - 100% √ √
 Socortel - Sociedade de Corte de Papel, SA Figueira da Foz 50% 50% √ -
 PortucelSoporcel Papel - Sales e Marketing, ACE Figueira da Foz 50% 50% √ -
 MICEP - Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE Setúbal - 50% √ -
 Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE Figueira da Foz - 50% √ -

Todas as empresas e entidades acima referidas foram consolidadas pelo método da consolidação integral excepto o MICEP e o 

Cutpaper, consolidados pelo método proporcional, com base no estabelecido na alínea a) do nº 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 

238/91 de 2 de Julho.

A Gespapel - Gestão e Serviços Técnicos Especializados, Lda deixou de fazer parte do perímetro de consolidação em virtude de ter 

sido liquidada. As entidades que passaram a fazer parte do perímetro de consolidação em 30 de Junho de 2003 correspondem 

a empresas constituídas pelo Grupo. 
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Em 2001 foi constituído pela Setipel, juntamente com outra empresa, um Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) 

designado MICEP - Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE, tendo por objectivo assegurar a prestação de serviços de 

manutenção aos centros fabris da Portucel e da Soporcel. Em 2002 foram constituídos outros dois ACE’s.  O PortucelSoporcel 

Papel - Sales e Marketing, ACE formado pela Portucel e pela Soporcel, com o objectivo de integrar a função comercial da actividade 

industrial do papel das duas empresas e o Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE formado pela Socortel 

juntamente com outra empresa, com o objectivo de desenvolver actividades de corte, embalagem, armazenagem e expedição 

de papel no centro fabril da Soporcel. Por representarem um efeito não materialmente relevante, a parte correspondente do 

Grupo nos activos e passivos e nos custos e proveitos destas entidades apenas a partir deste semestre passaram a incluir as 

demonstrações financeiras consolidadas.

NOTA 2 – EMPRESAS EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO

As empresas excluídas da consolidação, suas sedes sociais e a proporção do capital detido em 30 de Junho de 2003, são as 

seguintes:

 Percentagem do capital detido

Denominação social Sede Directa Indirecta Total

Portucel International Trading, SA Luxemburgo 80% - 80%

Sacocel - Sociedade Produtora de Embalagens e Sacos de Papel, Lda Lisboa 100% - 100%

Portucel Brasil Brasil 99% - 99%

Estas empresas não foram consolidadas pelo método da integração por serem materialmente irrelevantes para a apresentação 

de uma imagem fiel e verdadeira da situação financeira e resultados das operações do Grupo (nº 1 do Artigo 4º do Decreto-Lei 

nº 238/91, de 2 de Julho).  Estas participações encontram-se registadas na rubrica partes de capital em empresas do Grupo, pelo 

método da equivalência patrimonial.

NOTA 7 – NÚMERO DE PESSOAL

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002, o número de pessoas ao serviço do Grupo era o seguinte:

 30 de Junho de

Empresa 2003 2002

Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA 1 158 1 148

Soporcel e suas subsidiárias 902 897

Portucel Florestal - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, SA 19 48

SPCG - Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, SA 16 17

Arboser - Serviços Agro-Industriais, SA 58 24

Gespapel - Gestão e Serviços Técnicos Especializados, Lda - 2

Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, SA 2 1

Portucel Pasta y Papel, SA 5 6

Portucel (UK), Ltd 3 5

Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra, SA 2 -

Socortel - Sociedade de Corte de Papel, SA 3 -

Aliança Florestal - Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, SA 88 100

Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, SA 7 8

Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, SA 13 12

 2 276 2 268
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NOTA 10 – DIFERENÇAS DE CONSOLIDAÇÃO

Na sequência da aquisição de 100% do capital social da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, SA, pelo valor de €1 154 842 

milhares, foram apuradas diferenças de consolidação que correspondem ao diferencial verificado entre o custo de aquisição da 

participação e os correspondentes capitais próprios à data de referência da primeira consolidação reportada a 1 de Janeiro de 

2001, ajustado pelo efeito da atribuição do justo valor dos activos imobilizados da Soporcel. As diferenças de consolidação estão 

a ser amortizadas por um período de 25 anos, que foi definido como o mais adequado tendo em conta a vida útil remanescente 

dos principais equipamentos da Empresa. Em 30 de Junho de 2003 o saldo das diferenças de consolidação corresponde ao 

montante líquido de €385 319 milhares (30 de Junho de 2002: €402 444 milhares), após dedução da respectiva amortização 

acumulada no montante de €42 813 milhares.

NOTA 15 – CONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

São consistentes os principais critérios de valorimetria seguidos pelas empresas do Grupo incluídas na consolidação, descritos 

na Nota 23.

NOTA 21 – COMPROMISSOS FINANCEIROS ASSUMIDOS

a) Complemento de pensões de reforma e de sobrevivência

  Presentemente, coexistem diversos planos de complemento de pensões de reforma e de sobrevivência no conjunto das 

empresas consolidadas.

 (i)  Nos termos do Regulamento dos Benefícios Sociais em vigor, os empregados do quadro permanente da Portucel e das 

subsidiárias, com mais de cinco anos de serviço têm direito após a passagem à reforma ou em situação de invalidez, a um 

complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez (Plano Portucel).  Esse complemento está definido de acordo 

com uma fórmula que tem em consideração a remuneração mensal ilíquida actualizada para a categoria profissional do 

empregado à data da reforma e o número de anos de serviço, no máximo de 30, sendo ainda garantidas pensões de 

sobrevivência ao cônjuge e a descendentes directos.

   Para cobrir esta responsabilidade, foi constituído um fundo de pensões autónomo denominado Fundo de Pensões 

Portucel, gerido por entidade externa. 

 (ii)  Os colaboradores da Soporcel e empresas suas participadas têm direito após a passagem à reforma ou em situação 

de invalidez, a um complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez, e ainda, são garantidas pensões de 

sobrevivência (Plano Soporcel). 

   Para cobrir esta responsabilidade, foram constituídos fundos de pensões autónomos, geridos por entidade externa, 

estando os activos dos fundos repartidos por cada uma das empresas.

Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com referência a 30 de Junho de 2003 e a 30 de Junho de 2002, 

para efeitos de apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:

 30 de Junho de 2003 30 de Junho de 2002

 Portucel Soporcel Portucel Soporcel

Tábua de mortalidade TV 73/77 TV 73/77 TV 73/77 TV 73/77

Tábua de invalidez EKV-80 EKV-80 EKV-80 EKV-80

Taxa de desconto 6% 4% 6% 4%

Taxa de rendimento 6% 6% 6% 6%

Taxa de crescimento dos salários 3% 4% 3% 4%

Taxa de crescimento das pensões 2% 2% 2% 2%
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Em 30 de Junho de 2003 a cobertura das responsabilidades das empresas pelos activos dos Fundos, era como segue:

 30 de Junho de 2003 31 de Dezembro de 2002 30 de Junho de 2002

 Portucel Soporcel Portucel Soporcel Portucel Soporcel

Responsabilidades: 

 Colaboradores no activo e pré-reformados  31 439 36 361 29 365 33 894 28 837 32 006

 Colaboradores reformados  5 620 13 200 5 226 12 067 3 943 11 817

  (A) 37 059 49 561 34 591 45 961 32 780 43 823

Valor do Fundo afecto à cobertura das responsabilidades

das empresas consolidadas (B) 32 679 40 922 31 272 37 699 33 048 37 709

Excesso/(insuficiência) de cobertura  (4 380) (8 639) (3 319) (8 262) 268 (6 114)

Saldo acumulado dos (ganhos)/perdas actuariais

não imputados a resultados (“corridor”)  2 076 4 373 1 313 2 896 995 3 056

Excesso/(insuficiência) de cobertura líquida (Nota 56)  (2 304) (4 266) (2 006) (5 366) 1 263 (3 058)

Percentagem de cobertura (B)/(A) 88% 83% 90% 82% 101% 86%

Conforme referido na Nota 23 h), as empresas incluídas na consolidação adoptam como política contabilística para reconhecimento 

das suas responsabilidades por estes complementos, os critérios consagrados pela Directriz Contabilística nº 19.

Adicionalmente, para efeitos do inerente registo contabilístico, o Grupo adopta a metodologia de “corridor” prevista na Norma 

Internacional de Contabilidade nº 19, segundo a qual, os ganhos e perdas actuariais apurados só terão reflexo nos resultados 

do período na medida em que, no início do período, o seu valor acumulado ultrapasse (i) 10% do valor dos Fundos afectos à 

cobertura das responsabilidades das empresas do Grupo, ou (ii) 10% do valor das responsabilidades por serviços passados, dos 

dois o mais elevado.  Nos períodos em que o valor acumulado dos ganhos e perdas actuariais ainda não reflectido em resultados 

ultrapassar os limites acima referidos, o valor inicial em excesso será imputado a resultados em função do número médio de 

anos de trabalho remanescente para os trabalhadores integrados nos planos.

Em consequência, no semestre foram registados (i) €2 472 milhares a débito na rubrica de custos diferidos, (ii) €1 670 milhares 

a crédito na rubrica de acréscimos de custos, relativos à variação do excesso da cobertura no valor do Fundo de Pensões face 

ao valor das responsabilidades por serviços passados e (iii) €1 958 milhares a crédito na rubrica de caixa e bancos relativo às 

dotações efectuadas no semestre para o fundo, por contrapartida do registo a débito de €1 156 milhares na rubrica de custos 

com pessoal.

 O valor registado no semestre a débito nas rubricas de custos com o pessoal tem a seguinte composição:

 DR/(CR)

 Portucel Soporcel Total

Custo com os serviços correntes 917 1 288 2 205

Custo financeiro 1 035 1 371 2 406

Rendimento dos activos do plano (1 242) (1 602) (2 844)

Transferências e ajustamentos (292) (319) (611)

 418 738 1 156

b) Compromissos de compra

  Em 30 de Junho de 2003, a Portucel tinha assumido compromissos com fornecedores no montante de €25 600 milhares, para 

a aquisição de bens para o imobilizado corpóreo.
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c) Instrumentos financeiros

  No decurso do primeiro semestre de 2003 e com o objectivo de gerir o risco de taxa de juro associado aos financiamentos de 

médio e longo prazo, o Grupo contratou um swap/cap com uma instituição financeira, com valor teórico de €150 000 milhares 

(ver Nota 50) e vencimento no dia 1 de Agosto de 2007. Em 30 de Junho de 2003,  no existente quadro de redução de taxas 

de juro, o justo valor do referido contrato mostra uma tendência desfavorável.

  Com o objectivo de gerir o risco cambial associado aos recebimentos de clientes, foram contratados (i) forwards com 

valor teórico de €11 671 milhares com contravalor de GBP 3 773 milhares e USD 7 118 milhares e (ii) opções cambiais de 

curto prazo com valor teórico de €30 000 milhares e com contravalor em USD. Os forwards cambiais e as opções cambiais 

vencem-se ao longo do segundo semestre de 2003.

NOTA 22 – GARANTIAS PRESTADAS

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002, o Grupo tinha assumido responsabilidades por garantias prestadas no montante de €3 219 

milhares e de €16 186 milhares, respectivamente, essencialmente relacionadas com subsídios obtidos para investimentos.

 NOTA 23 – BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS 

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 

dos livros e registos contabilísticos das empresas indicadas na Nota 1, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade 

geralmente aceites, tendo-se utilizado os procedimentos de consolidação a seguir descritos.

Procedimentos de consolidação

A consolidação das empresas referidas na Nota 1, efectuou-se pelo método de integração global. As transacções e saldos 

significativos entre as empresas foram eliminados no processo de consolidação. O valor correspondente à participação de 

terceiros nas empresas subsidiárias é apresentado no balanço na rubrica interesses minoritários.

Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas participadas em menos de 20%, foram valorizados 

ao mais baixo de entre o custo de aquisição e o seu valor estimado de realização. Os dividendos distribuídos são reconhecidos 

como proveitos no exercício em que é tomada a decisão de distribuição de dividendos.

Principais critérios valorimétricos

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas foram os seguintes:

a) Imobilizações incorpóreas

  As imobilizações incorpóreas são constituídas basicamente por despesas associadas a estudos, projectos de investigação 

e outros considerados relevantes para o desenvolvimento das actividades no futuro.  Estas despesas, excluindo as que se 

encontram em curso e as diferenças de consolidação (ver Nota 10), são amortizadas pelo método das quotas constantes ao 

longo de um período de entre três a cinco anos. 

  Adicionalmente, na rubrica de Propriedade Industrial e outros direitos estão registadas despesas relacionadas com a 

comparticipação no ramal ferroviário situado junto das instalações fabris da Soporcel na Figueira da Foz, as quais passaram 

a ser utilizadas em condições mais favoráveis durante um período de 10 anos. Assim, estas despesas são amortizadas pelo 

método das quotas constantes durante aquele período.
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b) Imobilizações corpóreas

  As imobilizações corpóreas são originalmente registadas ao custo de aquisição, reavaliado de acordo com as disposições 

legais. O valor de custo das imobilizações transferidas em 31 de Maio de 1993 (data de constituição da Empresa e da Portucel 

Florestal - ver Nota Introdutória), foi determinado com base em avaliação efectuada por entidade especializada.

  Conforme referido na Nota 10, no contexto da operação de compra do capital da Soporcel o seu imobilizado corpóreo foi 

reavaliado para o justo valor em 1 de Janeiro de 2001, com base em avaliação independente efectuada por uma entidade 

especializada.

  As amortizações são calculadas, pelo método das quotas constantes, a partir da data de entrada em funcionamento ou início 

de utilização dos bens, utilizando de entre as taxas permitidas pela legislação fiscal em vigor, as que permitam a reintegração 

do imobilizado, durante a sua vida útil estimada.  As taxas de amortização utilizadas correspondem às seguintes vidas úteis 

médias estimadas:

 Anos médios

 de vida útil

Recursos naturais 14

Edifícios e outras construções 12 – 30

Equipamento básico 6 – 25

Equipamento de transporte 5 - 9

Ferramentas e utensílios 2 - 8

Equipamento administrativo 4 - 8

Taras e vasilhames 6

Outras imobilizações corpóreas 4 - 10

  Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são registados na demonstração de resultados do período 

em que são incorridos. Os custos associados às reparações programadas dos centros fabris, que ocorrem com intervalos de 

cerca de dezoito meses, são imputados à demonstração de resultados em base duodecimal ao longo desse período.

  As reparações que aumentam a utilidade económica dos activos imobilizados são registadas como imobilizações corpóreas e 

amortizadas durante a vida útil remanescente dos mesmos.

c) Contratos de locação financeira

  Os bens adquiridos em regime de locação financeira encontram-se relevados na situação patrimonial da Empresa como 

estabelece a Directriz Contabilística nº 25, emanada da Comissão de Normalização Contabilística. Assim, (i) o valor dos bens 

é registado em imobilizado corpóreo sendo depreciado em conformidade com a vida útil esperada e (ii) a responsabilidade 

para com terceiros, pela parte de capital incluída nas rendas vincendas, é evidenciada no passivo.

d) Existências

 Florestas

  As florestas encontram-se classificadas na rubrica produtos e trabalhos em curso, essencialmente a longo prazo, excluindo 

os terrenos que são classificados nas imobilizações corpóreas. As florestas transferidas em 31 de Maio de 1993 (data 

da constituição da Portucel Florestal - ver Nota Introdutória), encontram-se registadas ao custo reavaliado, com base em 

avaliação efectuada por uma entidade especializada, deduzido do montante atribuído à madeira cortada. O custo das florestas 

adquiridas ou com as plantações efectuadas após aquela data e os custos incorridos com o desenvolvimento, conservação e 

manutenção das florestas são incluídos no valor destas.  O custo da madeira é transferido para custo de produção quando a 

madeira é cortada.  Os cortes de madeira própria são valorizados ao custo específico de cada mata, atribuído a cada corte, o 

qual inclui os custos totais incorridos em cada mata, desde o último corte.
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 Outras matérias-primas, subsidiárias e de consumo e mercadorias

  As outras matérias-primas, subsidiárias e de consumo e mercadorias encontram-se valorizadas ao custo médio de aquisição, 

que inclui o preço de factura e todas as despesas até à sua entrada em armazém, o qual é inferior ao respectivo valor de 

mercado. Como método de valorização das saídas ou consumos é utilizado o custo médio.

 Produtos acabados e intermédios e outros produtos e trabalhos em curso

  Os produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso, que não as florestas, encontram-se valorizados ao 

custo médio mensal de produção acumulado, que inclui o custo da matéria-prima incorporada, mão-de-obra directa e gastos 

gerais de fabrico. Como método de valorização das saídas ou consumos é utilizado o custo médio.

e) Provisão para depreciação de existências e para créditos de cobrança duvidosa

  É constituída provisão para depreciação de existências pela diferença entre (i) o custo de produção dos produtos acabados 

e intermédios (ii) o custo de aquisição das matérias primas e mercadorias e o valor de realização estimado, sempre que este 

seja inferior aos primeiros.

  A provisão para créditos de cobrança duvidosa é calculada tendo por base os riscos previstos de cobrança no final 

de cada período.

f) Títulos negociáveis

  Os títulos negociáveis são registados ao mais baixo de entre o custo de aquisição ou o esperado valor de realização. Os juros 

auferidos são reconhecidos como proveitos no período a que se referem e os dividendos distribuídos são reconhecidos como 

proveitos no período em que é tomada a decisão de distribuição dos dividendos.

g) Especialização de exercícios

  As empresas do Grupo registam as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios pelo 

qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida em que são geradas independentemente do momento em que são 

recebidas ou pagas.  As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas 

são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

h) Complementos de pensões de reforma e sobrevivência

  As empresas incluídas na consolidação adoptam como política contabilística para reconhecimento das suas 

responsabilidades por estes complementos, os critérios consagrados pela Directriz Contabilística nº 19, emanada da 

Comissão de Normalização Contabilística. Adicionalmente, com efeitos a partir do exercício de 2001 o Grupo passou 

a adoptar para efeitos do inerente registo contabilístico, a metodologia de “corridor” conforme disposto na Norma 

Internacional de Contabilidade nº 19 (ver Nota 21).

i) Encargos com pré-reformas

  A Empresa e a Portucel Florestal, assumiram a responsabilidade pelo pagamento de pré-reformas, nos termos de acordos 

celebrados com diversos empregados, até ao momento da sua passagem à reforma pela Segurança Social.  Estes pagamentos 

mensais correspondem a parte do salário do empregado à data da pré-reforma. O valor actual das responsabilidades por 

pagamentos futuros de pré-reformas é determinado por cálculo actuarial e registado como custo do período em que se 

celebra o acordo de pré-reforma.  No final de cada exercício é actualizado o cálculo actuarial das responsabilidades e ajustado, 

através da demonstração de resultados do exercício, o saldo da rubrica acréscimos de custos.
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j) Indemnizações pela cessação por mútuo acordo de contratos de trabalho

  Os encargos associados a indemnizações a trabalhadores pela cessação por mútuo acordo de contratos de trabalho são 

registados, como custo extraordinário, no período em que o respectivo acordo é concluído. 

k) Subsídios atribuídos para f inanciamento de imobilizações corpóreas

  Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento de imobilizações corpóreas estão registados em balanço 

na rubrica de proveitos diferidos para posterior reconhecimento na demonstração dos resultados de cada período, 

proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas. A parcela do subsídio reconhecido como 

proveito no período, bem como as correspondentes amortizações, integram os resultados extraordinários do período.

l) Subsídios à exploração

  À subsidiária Soporcel foi atribuído um incentivo fiscal traduzido pela redução à colecta do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 

de determinados montantes apurados e escalonados em função do esforço com investimentos industriais que para o efeito 

foram considerados elegíveis (ver Nota 38).

  Os subsídios atribuídos sobre a forma de incentivo fiscal durante um período pré-determinado são reconhecidos na 

demonstração de resultados no período em que se verifica a redução da carga fiscal.

m) Subsídios recebidos para a exploração florestal

  Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento da reflorestação e da melhoria das condições de produção das 

florestas em crescimento, são diferidos na rubrica de proveitos diferidos para posterior reconhecimento na demonstração 

dos resultados  durante um período de 10 anos e de 5 anos, respectivamente.

n) Transacções em moeda estrangeira

  As transacções em moeda estrangeira são convertidas em euros aos câmbios vigentes à data da operação.  As diferenças de 

câmbio realizadas no período, bem como as potenciais apuradas nos saldos existentes na data do balanço por referência às 

paridades vigentes nessa data, integram os resultados correntes do período. 

o) Imposto sobre o rendimento

 

  O encargo com o imposto sobre o rendimento é apurado tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).  A Empresa adopta, de acordo com o disposto na Directriz Contabilística nº 28, 

o conceito de contabilização de impostos diferidos (ver Nota 38).

p) Instrumentos financeiros

  Na gestão dos riscos de taxa de juro e cambiais inerentes às suas actividades o Grupo utiliza instrumentos financeiros (ver 

Nota 21 c)).  Os ganhos e perdas apurados nesses instrumentos financeiros são reconhecidos na medida da sua realização, 

de acordo com o critério aplicável aos elementos cobertos, seguindo o princípio da especialização dos exercícios.
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NOTA 27 – MOVIMENTO DO ACTIVO IMOBILIZADO

O movimento ocorrido nas contas de imobilizações corpóreas, imobilizações incorpóreas e investimentos financeiros, durante o 

semestre findo em 30 de Junho de 2003, bem como nas respectivas amortizações, foi o seguinte:

 Activo bruto

  Saldo  Alienações Transferências e Saldo

  inicial Aumentos e abates regularizações final

Imobilizações incorpóreas:

 Despesas de instalação 39 636 - - 44 39 680

 Despesas de investigação e desenvolvimento 41 820 4 - 34 41 858

 Propriedade industrial e outros direitos 2 103 - - 3 2 106

 Diferenças de consolidação 428 132 - - - 428 132

 Imobilizações em curso 7 142 2 636 - (119) 9 659

  518 833 2 640 - (38) 521 435

Imobilizações corpóreas:

 Terrenos e recursos naturais 133 823 11 (162) 25 133 697

 Edifícios e outras construções 361 977 - - 77 362 054

 Equipamento básico 2 128 072 458 (94) 804 2 129 240

 Equipamento de transporte 34 315 268 (919) 203 33 867

 Ferramentas e utensílios 3 686 33 - 22 3 741

 Equipamento administrativo 30 675 464 (51) 570 31 658

 Taras e vasilhame 357 - - - 357

 Outras imobilizações corpóreas 11 181 307 - - 11 488

 Imobilizações em curso 55 310 49 341  - 2 341 106 992

 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 10 848 19 218 - (4 004) 26 062

  2 770 244 70 100 (1 226) 38 2 839 156

Investimentos financeiros:

 Partes de capital em empresas do Grupo 571 (12) - - 559

 Empréstimos a empresas do Grupo 92 - - - 92

 Partes de capital em empresas associadas 11 - - - 11

 Títulos e outras aplicações financeiras 26 904 - - - 26 904

 Outros empréstimos concedidos 25 - - - 25 

  27 603 (12) - - 27 591

  3 316 680 72 728 (1 226) - 3 388 182

Os movimentos verificados no semestre na rubrica de partes de capital em empresas do Grupo não consolidadas resultaram da 

aplicação do método da equivalência patrimonial na valorização das participações (ver Nota 2).

 Amortizações acumuladas

  Saldo   Saldo

  inicial Aumentos Regularizações final

Imobilizações incorpóreas:

 Despesas de instalação 34 992 2 485 - 37 477

 Despesas de investigação e desenvolvimento 31 202 3 361 - 34 563

 Propriedade industrial e outros direitos 1 901 131 - 2 032

 Diferenças de consolidação 34 251 8 562 - 42 813

  102 346 14 539 - 116 885

Imobilizações corpóreas:

 Terrenos 127 17 - 144

 Edifícios e outras construções 154 268 8 708 - 162 976

 Equipamento básico 1 281 686 48 360 (94) 1 329 952

 Equipamento de transporte 19 598 1 481 (938) 20 141

 Ferramentas e utensílios 3 177 178 - 3 355

 Equipamento administrativo 24 396 1 786 (51) 26 131

 Taras e vasilhame 102 45 - 147

 Outras imobilizações corpóreas 7 987 814 - 8 801

  1 491 341 61 389 (1 083) 1 551 647

  1 593 687 75 928 (1 083) 1 668 532
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As amortizações do período ascenderam a €75 928 milhares, tendo sido reclassificados €1 521 milhares para a rubrica de custos 

extraordinários, dos quais €1 096 milhares, de acordo com o critério referido na Nota 23 k) (ver Nota 45).

a)  A composição em 30 de Junho de 2003 e de 2002 dos investimentos financeiros em empresas do Grupo não consolidadas e 

associadas e a principal informação financeira correspondente sumarizam-se como segue:

 Valor de balanço

  Total do Capitais Resultado % de 30 de Junho de

Empresa Sede activo próprios líquido participação 2003 2002

Empresas do Grupo:

 Portucel International Trading, SA (a) Luxemburgo 1 405 455 (13) 80% 364 326

 Sacocel - Sociedade Produtora de

   Embalagens e Sacos de Papel, Lda (a) Lisboa 1 625 195 39 100% 195 207

 Portucel Brasil (a) Brasil 810 (74) 231 99% - 215

 Sagitta Trading, SA (b) Lisboa - - - - - 47

        559 795

Empresas associadas:

 TASC - Tecnologia de Automação  

   Sistemas e Controlo, Lda   - - - - 11 11 

        11 11

 (a) Demonstrações financeiras reportadas a 31 de Dezembro de 2001

 (b) Empresa já liquidada

b)  O saldo de empréstimos concedidos a empresas do Grupo corresponde em 30 de Junho de 2003 e de 2002, a um empréstimo 

concedido à Sacocel – Sociedade de Produtos de Embalagens no montante de €92 milhares. Este empréstimo não vence juros 

nem tem prazo de reembolso definido.

c)  A rubrica títulos e outras aplicações financeiras inclui principalmente (i) €3 282 milhares respeitantes à participação 

de 94% do Grupo no capital do RAÍZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, cujo objecto social não visa o 

desenvolvimento de actividades com fins lucrativos, (ii) €22 201 milhares relativos ao custo de aquisição de 8% do 

capital da ENCE – Empresa Nacional de Celulose, SA, empresa espanhola produtora de pasta celulósica, que em 30 de 

Junho de 2003 correspondia a 2 037 600 acções e (iii) €1 338 milhares referente à participação de 1,27% no capital 

da Expresso Paper Platform B.V. e que tem por objecto social disponibilizar e promover os meios necessários para a 

realização de transacções automáticas entre os agentes da indústria do papel, incluindo produtores, distribuidores e 

clientes finais (30 de Junho de 2002: €712 milhares).

d)  A repartição das imobilizações corpóreas e em curso (incluindo os adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas), em 

30 de Junho de 2003 e de 2002 por actividades, é como segue:

 30 de Junho de

 2003 2002

Produção de pasta 1 659 138 1 461 099

Produção de papel 1 007 559 922 258

Produção florestal 109 143 116 090

Actividades auxiliares e comuns 63 316 230 511

 2 839 156 2 729 958
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NOTA 36 – INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS

O Grupo Portucel Soporcel encontra-se organizado em três áreas, uma associada à produção de pasta de papel, outra à produção 

de papel de impressão e escrita e outra à produção de madeira. Estas três áreas são a base para o relato da informação segmental 

principal da Empresa. 

A pasta de papel é produzida em três fábricas, localizadas em Setúbal, Cacia e Figueira da Foz e o papel é produzido em Setúbal 

e na Figueira da Foz, em fábricas localizadas junto das fábricas de pasta de papel. A produção interna de madeira é efectuada 

em florestas plantadas em terrenos próprios e arrendados situados em território nacional. A madeira produzida é essencialmente 

consumida na produção de pasta de papel. Na produção de papel é consumida uma parte significativa da produção própria de 

pasta. As vendas de ambos os produtos (pasta e papel) destinam-se essencialmente ao mercado externo. 

A informação financeira do primeiro semestre de 2003 relativa a segmentos de negócio é a seguinte:

  Floresta Pasta Papel Outros Eliminações Total

Réditos

 Vendas e prestações de serviços - Externas 876   122 363  382 862   10 360  - 516 461 

 Vendas e prest. de serviços - Intersegmental  13 325  91 122  -  90 271  (194 718) -

 Réditos totais  14 201   213 485   382 862   100 631  (194 718) 516 461

Resultados      

 Resultados segmentais (1 077) 14 958   67 590   20  - 81 491 

 Custos não imputados - - - (13 465) - (13 465)

 Resultados operacionais * (1 077)  14 958   67 590  (13 445) - 68 026 

 

 Custo de financiamento (563) (439) (29 643) 2 - (30 643)

 Proveitos financeiros -  1 947   7 875  - - 9 822 

 Ganhos (perdas) em filiais e associadas - - (12)  - - (12) 

 Ganhos (perdas) em outros investimentos   50  615 - - - 665 

 Impostos sobre os lucros  (245)   1 727  (17 278)  74  - (15 722)

 Resultados de actividades segmentais (1 835) 18 808   28 532  (13 369) - 32 136 

 

 Resultados extraordinários * (391) (153) (283) (230) - (1 057)

 Resultado líquido (2 226) 18 655  28 249  (13 599) - 31 079 

 Interesses minoritários  774  (67) (68) - - 639 

 Resultado líquido do Grupo (1 452)  18 588  28 181  (13 599) - 31 718

 *  Apresentação conforme o conceito definido para a Demonstração dos resultados por funções

As vendas e prestação de serviços no semestre findo em 30 de Junho de 2003 e de 2002 distribuem-se como segue:

 Mercado interno Mercado externo Total

 30 de Junho de 30 de Junho de 30 de Junho de

  2003 2002 2003 2002 2003 2002

Vendas e prest. de serviços:

 Pasta 5 106 3 999 117 257 141 581 122 363 145 580

 Papel 37 287 38 340 345 575 358 374 382 862 396 714

 Outras 11 236 16 969 - - 11 236 16 969

  53 629 59 308 462 832 499 955 516 461 559 263
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NOTA 38 – IMPOSTOS 

Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003, as empresas incluídas na consolidação aderiram ao regime especial de 

tributação de grupo de sociedades de acordo com a legislação em vigor. No entanto, cada empresa apura e regista o 

imposto sobre o rendimento como se fosse tributada numa óptica individual. As declarações anuais de rendimentos estão 

sujeitas a revisão e eventual ajustamento por parte das autoridades fiscais durante um período de 4 anos. Contudo, no 

caso de serem apresentados prejuízos fiscais estes podem ser sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais por um período 

de 10 anos. O Conselho de Administração entende que eventuais correcções àquelas declarações em resultado de revisões/

inspecções por parte das autoridades fiscais não terão efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas em 

30 de Junho de 2003 e de 2002. 

O encargo com o imposto sobre o rendimento apurado no período, no montante de €15 722 milhares, encontra-se 

reduzido (i) pelo efeito do imposto diferido gerado por diferenças temporárias no montante de €5 593 milhares registado 

a crédito na rubrica de imposto sobre o rendimento da demonstração dos resultados e (ii) por uma dedução à colecta, 

no montante de €1 461 milhares, correspondente a 50% do incentivo fiscal definido para o exercício de 2003, concedido 

pelo Estado Português à Soporcel no âmbito do projecto de que resultou a instalação da segunda máquina de papel (ver 

parágrafos seguintes).

Em 1998 foi assinado um contrato com o Estado Português relativo a esse incentivo fiscal, o qual se traduz na redução à 

colecta do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 de determinados montantes apurados e escalonados em função do esforço com 

investimentos industriais que para o efeito forem considerados elegíveis. 

Na sequência do apuramento em 2002 do valor final do investimento foi apurada uma diferença de €2 453 milhares entre o valor 

do incentivo fiscal deduzido provisoriamente até ao exercício de 2000 e aquele que seria dedutível com base no valor final do 

investimento. Esta diferença está a ser compensada em base sistemática, nas deduções do incentivo a efectuar até ao exercício 

de 2007 ascendendo a €1 338 milhares a parcela por regularizar em 30 de Junho de 2003. Em 30 de Junho de 2003, o incentivo 

fiscal ainda por utilizar ascende a €8 762 milhares.

No decurso deste semestre foi desenvolvida uma acção de fiscalização pelas autoridades fiscais a todos os aspectos relacionados 

com a utilização deste incentivo. O projecto de conclusões apresentado pela Administração Fiscal contempla ajustamentos ao 

nível do escalonamento temporal no aproveitamento do incentivo e, encontra-se em fase de reapreciação após exercício pela 

Soporcel do direito de audição.

 NOTA 39 – REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da Empresa-mãe no semestre foram respectivamente:

 30 de Junho de

 2003 2002

Conselho de Administração 110 110

Fiscal Único 30 10

Conselho de Impacte Ambiental 2 1

Assembleia Geral 1 -

 143 121
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Adicionalmente, a Empresa suportou custos no montante de €388 milhares (30 de Junho de 2002: €236 milhares) debitados pela 

Portucel SGPS e registados na rubrica de fornecimentos e serviços externos, como comparticipação pelas remunerações pagas 

aos Administradores que desempenham funções em ambas as empresas.

NOTA 41 – CRITÉRIOS DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO

As imobilizações corpóreas adquiridas até 31 de Dezembro de 1997 pela Portucel e pela Portucel Florestal foram reavaliadas em 

1998, de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de Fevereiro, gerando reservas de reavaliação no 

montante de €44 688 milhares.

Os bens pertencentes à Soporcel adquiridos até 31 de Dezembro de 1996, foram objecto de reavaliação, sempre que aplicável, 

nos termos fixados nos Decretos-Lei nºs 118B/86 de 27 de Maio, 111/88 de 2 de Abril, 49/91 de 25 de Janeiro, 264/92 de 24 

de Novembro e 31/98 de 11 de Fevereiro. 

NOTA 42 – EFEITOS DAS REAVALIAÇÕES NO IMOBILIZADO

    Valores

  Custos  contabilísticos

  históricos Reavaliações reavaliados

Bens reavaliados

 Terrenos e recursos naturais 18 539 2 957 21 496

 Edifícios e outras construções 32 751 3 361 36 112

 Equipamento básico 222 487 16 178 238 665

 Equipamento de transporte 1 720 79 1 799

 Ferramentas e utensílios 47 - 47

 Equipamento administrativo 2 607 - 2 607

 Outras imobilizações corpóreas 274 - 274

  278 425 22 575 301 000

Bens não reavaliados 853 455 - 853 455

  1 131 880 22 575 1 154 455

Os valores acima encontram-se líquidos de amortizações.

NOTA 43 - VALORES COMPARATIVOS

A Empresa e as restantes empresas consolidadas não procederam a alterações de práticas contabilísticas, pelo que todos os 

valores apresentados são comparáveis, nos aspectos relevantes, com os do semestre findo em 30 de Junho de 2002.

NOTA 44 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS

Os resultados financeiros têm a seguinte composição:

 30 de Junho de 30 de Junho de

Custos e perdas 2003 2002 Proveitos e ganhos 2003 2002

Juros suportados - empresas do Grupo (Nota 55) 6 478 7 387 Juros obtidos - empresas do Grupo (Nota 55) 3 767 2 210

Outros juros suportados 16 813 20 325 Juros obtidos 1 267 1 062

Diferenças de câmbio desfavoráveis 6 682 5 216 Rendimentos de participações de capital 615 613

Descontos de pronto pagamento concedidos 3 152 3 341 Rend. de títulos e de outras aplic. financeiras 181 166

Outros custos e perdas financeiros 1 692 1 072 Diferenças de câmbio favoráveis 6 296 3 815

 34 817 37 341 Descontos de pronto pagamento obtidos 174 169

Resultados financeiros (22 488) (29 301) Outros proveitos e ganhos financeiros 29 5

 12 329 8 040  12 329 8 040

Os rendimentos de participações de capital correspondem essencialmente aos dividendos recebidos pelas acções da ENCE 

detidas pela Empresa (ver Nota 27).
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NOTA 45 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS CONSOLIDADOS

Os resultados extraordinários têm a seguinte composição:

 30 de Junho de 30 de Junho de

Custos e perdas 2003 2002 Proveitos e ganhos 2003 2002

Donativos 212 158 Benefícios e penalidades contratuais 3 -

Perdas em existências 652 1 257 Ganhos em existências 570 1 415

Perdas em imobilizações 6 242 Ganhos em imobilizações 270 1 464

Multas e penalidades  12 13 Redução de provisões 531 493

Correcções relativas a exercícios anteriores 105 273 Correcções relativas a exercícios anteriores 524 289

Outros custos e perdas extraordinários 3 229 3 835 Outros proveitos e ganhos extraordinários 1 590 2 100

 4 216 5 778

Resultados extraordinários (728) (17)

 3 488 5 761  3 488 5 761

Os outros proveitos e ganhos extraordinários correspondem principalmente ao reconhecimento em resultados da parcela 

dos subsídios ao investimento transferida da rubrica de proveitos diferidos, em conformidade com o procedimento descrito 

na Nota 23 k).

Os outros custos e perdas extraordinários incluem (i) indemnizações a trabalhadores pela cessação por mútuo acordo de 

contratos de trabalho no montante de €1 056 milhares (30 de Junho de 2002: €2 077 milhares) e (ii) as amortizações relacionadas 

com os subsídios ao investimento no montante de €1 096 milhares (ver Nota 27). Em 30 de Junho de 2002, esta rubrica incluía 

ainda a insuficiência de estimativa de IRC relativo a exercícios anteriores no montante de €1 293 milhares.

NOTA 46 – MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES

Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2003, realizaram-se os seguintes movimentos nas contas de provisões:

  Saldo   Saldo

  inicial Reforço Redução final

Provisões para outros riscos e encargos

 - Provisões para regularização de activos 4 641 - (499) 4 142

 - Provisões para processos judiciais 741 - (32) 709

 - Outras 74 - - 74

  5 456 - (531) 4 925

Provisões para depreciação de existências 25 330 - 355

Provisões para clientes de cobrança duvidosa 2 740 139 - 2 879

Provisões para adiantamentos a fornecedores 68 - - 68

Provisões para outros devedores 33 - - 33

  8 322 469 (531) 8 260

O saldo da provisão para regularização de activos corresponde à parcela ainda não utilizada da provisão constituída em 2000, 

na sequência da aquisição pela Portucel do capital social da Papéis Inapa, SA, destinada a fazer face a perdas a incorrer com 

regularizações dos activos e materialização de eventuais responsabilidades.
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NOTA 47 – VALOR DOS BENS UTILIZADOS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Em 30 de Junho de 2003 o Grupo Portucel Soporcel utiliza os seguintes bens adquiridos em regime de locação financeira:

  Data de início Valor de mercado dos bens Período do contrato

  do contrato no início do contrato (meses)

Equipamento básico 97 24 940 84 e 96

Equipamento de transporte 99 a 03 1 986 48

   26 926

NOTA 50 – DÍVIDAS A INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002, as dívidas a instituições de crédito apresentavam a seguinte maturidade por prazo de 

vencimento:

 30 de Junho de 2003 30 de Junho de 2002

 Curto Médio e  Curto Médio e

 prazo longo prazo Total prazo longo prazo Total

Empréstimos sindicados - 450 000 450 000 - 150 000 150 000

Emissões de papel comercial 40 000 364 579 404 579 340 000 259 555 599 555

Financiamentos do BEI 21 735 63 234 84 969 21 763 85 124 106 887

Empréstimos em USD 5 576 9 444 15 020 - 10 819 10 819

Descobertos bancários 9 992 - 9 992 17 268 - 17 268

Empréstimos em EUR 3 234 - 3 234 - - -

Empréstimos em JPY 1 307 1 872 3 179 4 591 2 175 6 766

Financiamentos do IAPMEI/PEDIP 803 746 1 549 762 1 549 2 311

Empréstimo do Fundo EFTA/BPI 142 856 998 766 998 1 764

Empréstimos em CHF - - - 3 352 - 3 352

Empréstimos em GBP - - - 2 959 - 2 959

 82 789 890 731 973 520 391 461 510 220 901 681

• Empréstimos sindicados

A dívida relativa a empréstimos sindicados corresponde a dois financiamentos, no montante de €150 000 milhares 

e de €300 000 milhares, contraídos pela Portucel (€420 000 milhares) e pela Soporcel (€30 000 milhares) junto de 

sindicatos bancários em Junho de 2002 e em Agosto de 2002, respectivamente. O empréstimo de €150 000 milhares 

é reembolsado em 4 prestações semestrais de igual valor, vencendo-se a primeira em Dezembro de 2005 e a última 

em Maio de 2007. O empréstimo de €300 000 milhares é reembolsado em 4 prestações semestrais de igual valor, 

vencendo-se a primeira em Fevereiro de 2006 e a última em Agosto de 2007.  Os dois empréstimos vencem juros à taxa 

equivalente à EURIBOR para seis meses acrescida de 0,90% e 1,00%, respectivamente.

• Papel comercial

A dívida relativa a papel comercial corresponde a:

 -  Financiamentos contraídos pela Portucel no montante de €364 579 milhares relacionados com a emissão de vários Programas 

de Papel Comercial por oferta privada e com garantia de subscrição. O prazo dos Programas de Papel Comercial é de um 

ano, vencendo-se antes de 30 de Junho de 2004, podendo, contudo, ser renovado por períodos iguais. Relativamente a estes 

financiamentos, a Administração da Empresa não prevê que estes venham a ser reembolsados no prazo de um ano. Estes 

empréstimos vencem juros a taxas anuais, que em 2003, variaram entre 1,72% e 3,74%.  

 -  Financiamento contraído pela Soporcel no montante de €40 000 milhares registado a curto prazo. Este financiamento vence 

juros a taxas anuais, que em 2003, variaram entre 2,60% e 3,48%.
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• Financiamentos do BEI

Estes financiamentos foram concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e vencem juros a taxas anuais, que em 2003, 

variaram entre 2,88% e 5,41%.  O prazo de reembolso e os montantes de divisas em dívida, relativamente ao saldo registado a 

médio e longo prazo, eram os seguintes :

 Anos

 2004 2005 2006 2007 seguintes Total

Euros (€ milhares) 18 102 13 917 9 643 9 643 9 643 60 948

Francos suíços (CHF milhares) 3 819 1 638 - - - 5 457

• Empréstimos em USD

Em 30 de Junho de 2003 o empréstimo em dólares americanos (USD) registado a curto prazo corresponde ao contravalor de 

USD 6 371 437 e o registado a médio e longo prazo corresponde ao contravalor de USD 10 792 195. O empréstimo a curto 

prazo é um financiamento à exportação contraído junto do BCP. O empréstimo, que se encontra registado a médio e longo 

prazo não tem data de reembolso definida, não prevendo a Administração que venha a ser reembolsado no prazo de um ano. 

Estes empréstimos venceram juros a taxas anuais, que em 2003, variaram entre 1,90% e 2,80%.

• Descobertos bancários

Os descobertos bancários correspondem a contas correntes caucionadas que vencem juros a taxas correntes de mercado.

• Empréstimos em EUR

Em 30 de Junho de 2003 o empréstimo em euros registado a curto prazo corresponde a um financiamento à exportação contraído 

junto do BCP.  Este empréstimo venceu juros a taxas anuais, que em 2003, variaram entre 3,50% e 4,30%.

• Empréstimos em JPY

Em 30 de Junho de 2003 o empréstimo em ienes Japoneses (JPY) registado a curto prazo corresponde ao contravalor de 

JPY 179 457 982 e o registado a médio e longo prazo corresponde ao contravalor de JPY 257 048 604.  O empréstimo a 

curto prazo é um financiamento à exportação contraído junto do BCP.  O empréstimo registado a médio e longo prazo não 

tem data de reembolso definida, não prevendo a Administração que venha a ser reembolsado no prazo de um ano. Estes 

empréstimos venceram juros a taxas anuais, que em 2003, variaram entre 0,70% e 0,96%.

• Financiamentos do IAPMEI

Estes financiamentos obtidos no âmbito do PEDIP correspondem a (i) um empréstimo com o valor inicial de €2 508 milhares 

que será reembolsado em prestações semestrais até 2004 e não vence juros, e (ii) um empréstimo com o valor inicial de 

€406 milhares que será reembolsado em prestações semestrais iguais no período compreendido entre 2003 e 2008 e não 

vence juros.

• Empréstimo do Fundo EFTA/BPI

As dívidas a instituições de crédito, inclui um empréstimo contraído pela Portucel junto do Fundo EFTA para o Desenvolvimento 

Industrial de Portugal (actualmente titulado pelo BPI por extinção do fundo EFTA) pela Portucel, destinado à modernização e 

racionalização de instalações e ao desenvolvimento de projectos específicos no âmbito da sua actividade.  Este empréstimo, com 

o capital inicial no montante de €998 milhares, foi subscrito em 12 de Julho de 2001 e vence juros semestrais e postecipados 

indexados à Taxa Base Anual.  Este empréstimo será reembolsado em sete prestações semestrais e sucessivas vencendo-se a 

primeira em 12 de Julho de 2003.
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NOTA 51 – MOVIMENTO NAS RUBRICAS DE CAPITAL PRÓPRIO

O movimento ocorrido nas rubricas de capital próprio durante o semestre findo em 30 de Junho de 2003, analisa-se como segue:

 Saldos em Aumentos/ Distribuições/ Saldos em

 31 de Dezembro de 2002 (diminuições) transferências 30 de Junho de 2003

Capital 767 500 - - 767 500

Acções próprias - valor nominal (60) - - (60)

Acções próprias - descontos e prémios 7 - - 7

Ajustamentos de partes de capital

 em empresas filiais e associadas (551) 1 - (550)

Reservas de reavaliação 38 450 - - 38 450

Reserva legal 17 796 - 9 492 27 288

Reservas estatutárias 29 262 - 8 513 37 775

Outras reservas (3 102) 87 - (3 015)

Resultados transitados 121 339 5 47 306 168 650

Resultado líquido consolidado:

 • Exercício de 2002 89 486 - (89 486) -

 • 1º Semestre de 2003 - 31 718 - 31 718

  1 060 127 31 811 (24 175) 1 067 763

Em 30 de Junho de 2003 e 2002, o capital social corresponde a 767 500 milhares de acções com o valor nominal de €1 cada.

Com base nas informações disponíveis, em 30 de Junho as pessoas colectivas que detinham posições de valor igual ou superior 

a 20% do capital eram as seguintes:

   

 2003 2002

Papercel – Celulose e Papel de Portugal, SGPS, SA - 55,72%

Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, SA  55,72%     -

Sonae Wood Products  29,18% 29,18%

A rubrica ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas, reflecte o efeito da adopção do método da equivalência 

patrimonial como critério de registo das participações financeiras não consolidadas.

A reserva de reavaliação apurada em 1998 pela aplicação do Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de Fevereiro, ascendeu a €44 531 

milhares, tendo a este valor sido deduzido o inerente imposto diferido passivo, estimado à data em €6 219 milhares.

De acordo com a lei vigente, a reserva legal é reforçada, no mínimo, em 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, até 

atingir pelo menos 20% do capital social.  Esta reserva não é distribuível em numerário, podendo, contudo, ser incorporada no 

capital social ou utilizada para cobertura de eventuais prejuízos.

De acordo com os Estatutos da Empresa, pelo menos 10% do resultado líquido anual deverá ser aplicado na constituição ou 

reforço de uma reserva especial destinada à estabilização de dividendos.

O saldo da rubrica de outras reservas corresponde à diferença apurada em 1 de Janeiro de 2000 entre o valor de aquisição da 

Papéis Inapa, SA e o valor dos seus capitais próprios ajustados, a qual, na sequência da operação de fusão veio a ser classificada 

como reserva de fusão. O movimento ocorrido em 2003 resulta de acertos contratuais ao preço de aquisição daquela empresa.

Por deliberação da Assembleia Geral de 31 de Março de 2003, a Empresa procedeu à distribuição de dividendos no montante 

de €24 175 milhares.
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NOTA 52 – INTERESSES MINORITÁRIOS

Os interesses minoritários representam essencialmente a proporção dos capitais próprios da Portucel Florestal, Celpinus, Lazer 

e Floresta e Arboser que não é detida pelo Grupo. A evolução verificada no seu saldo é explicada pela proporção no resultado 

apurado por estas subsidiárias no semestre.

NOTA 53 – EXISTÊNCIAS

O valor de produtos e trabalhos em curso classificado a médio e longo prazo corresponde a florestas em fase de crescimento, 

que se espera não sejam cortadas no prazo de um ano.

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002 os saldos das rubricas de adiantamentos por conta de compras a curto e a médio e 

longo prazo são relativos a adiantamentos efectuados a fornecedores para a aquisição de madeira. Os adiantamentos 

efectuados resultam das condições de compra definidas contratualmente com um fornecedor para a aquisição de madeira 

a preço pré-determinado. 

Em 30 de Junho de 2003 as existências à guarda de terceiros em armazéns exteriores à Empresa ou em trânsito ascendiam a 

€10 139 milhares (30 de Junho de 2002: €3 891 milhares).

NOTA 54 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002 não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos.  Os saldos 

com estas entidades eram os seguintes:

 Saldos devedores Saldos credores

 30 de Junho de 30 de Junho de

 2003 2002 2003 2002

Imposto sobre o Valor Acrescentado 21 082 13 860 1 700 527

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) - 18 751 13 332 24 618

Contribuições para a Segurança Social - - 2 451 2 282

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - retenções na fonte - - 1 627 1 284

Retenções na fonte sobre Rendimentos de Pessoas Colectivas 1 540 4 229 6 -

Outros 523 557 446 654

  23 145 37 397 19 562 29 365

O saldo a receber relativo a IRC em 30 de Junho de 2002 correspondia essencialmente a pagamentos por conta efectuados pela 

Empresa em 2001.
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NOTA 55 – EMPRESAS DO GRUPO

Os saldos em 30 de Junho de 2003 e as transacções efectuadas durante o semestre findo naquela data, com as empresas do 

Grupo Portucel SGPS são as seguintes:

 Activo Passivo

 Clientes    Fornecedores   

 conta  Adiantamentos Acréscimos conta  Empresas Acréscimos Outros

 corrente a Fornecedores de proveitos corrente do Grupo de custos Credores

Portucel - Empresa de Celulose e

 Papel de Portugal, SGPS, SA 1 - 3 767 37 68 032 6 507 -

Portucel International Trading, SA 824 - - - - - 146

Portucel Serviços - Empresa de Prestação

 de Serviços, SA - - 295 3 - 827 -

CPK - Companhia Produtora de

 Papel Kraftsack, SA 422 - - 12 - - -

Portucel Brasil - 1 018 - 52 - - -

Portucel Espanha - - - - - - 58

Gescartão 44 - - - - - -

Sosapel 23 - - - - - -

ASIP - Assistência e Serviços para

 Indústria do Papel, ACE 866 - - 378 - - -

Cutpaper - Transformação, Corte e

 Embalagem de Papel, ACE 232 - - 746 - - -

MICEP - Manutenção Industrial de

 Celulose e Papel, ACE 417 - - 764 - - -

Outros 7 - 1 - - - -

  2 836 1 018 4 063 1 992 68 032 7 334 204

 Transacções

   Juros e    Juros e

  Fornecimentos custos Custos e Vendas e  proveitos

  e serviços similares perdas prestações Proveitos similares

  externos (Nota 44) extraordinárias de serviços suplementares (Nota 44)

Portucel - Empresa de Celulose e

 Papel de Portugal, SGPS, SA 788 6 478 - 59 41 3 767

Portucel Tejo - Empresa de Celulose do Tejo, SA - - - 78 14 -

Portucel International Trading, SA 9 - - - - -

Portucel Serviços - Empresa de Prestação

 de Serviços, SA 923 - - 295 - -

CPK - Companhia Produtora de

 Papel Kraftsack, SA 61 - - 1 952 183 -

Portucel Espanha 32 - - 93 - -

Portucel Brasil 30 - - - - -

Aliança Florestal (36) - - - - -

Inapa IPG 843 - - - - -

ASIP - Assistência e Serviços para

 Indústria do Papel, ACE 3 740 - - - 6 -

Cutpaper - Transformação, Corte e

 Embalagem de Papel, ACE 1 880 - - 1 168 - -

MICEP - Manutenção Industrial de

 Celulose e Papel, ACE 1 842 - 493 680 18 -

Outros - - - - 8 -

  10 113 6 478 493 4 325 270 3 767

O saldo a pagar à Portucel SGPS, incluído na rubrica empresas do Grupo a curto prazo, vence juros calculados sobre o seu 

montante diário, a taxas correntes de mercado para operações de idêntica natureza.

A Portucel Serviços assegura ao Grupo serviços de assistência administrativa e de gestão. A Portucel Brasil presta serviços de 

logística ao Grupo na expedição da madeira adquirida no Brasil.
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NOTA 56 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002, os saldos destas rubricas apresentavam a seguinte composição:

 30 de Junho de

 2003 2002

Acréscimos de proveitos:

 Juros a receber 4 130 2 160

 Encargos com indemnização a receber 187 886

 Indemnização por sinistro 723 682

 Outros 163 1 206

   5 203 4 934

Custos diferidos:

 Impostos diferidos activos (Nota 38) 8 835 8 370

 Fundo de pensões (Nota 23 h) e 21) 9 077 5 768

 Grandes reparações (Nota 23 b)) 8 030 4 321

 Seguros 3 355 3 116

 Juros suportados 132 1 408

 Outros 3 958 3 201

   33 387 26 184

Acréscimos de custos:

 Impostos diferidos passivos (Nota 38) 84 680 89 808

 Encargos com férias, subsídio de férias e prémios e pensões de pré-reforma 10 379 10 615

 Juros a liquidar 14 269 11 096

 Fundo de pensões (Nota 23 h) e 21) 15 647 7 563

 Descontos de vendas 2 078 3 347

 Fretes marítimos e terrestes - 505

 Outros 5 297 4 640

   132 350 127 574

Proveitos diferidos:

 Subsídios ao investimento:

  Programa Estratégico da Dinamização e Modernização da Indústria Portuguesa 6 937 4 633

  Outros 13 058 12 431

   19 995 17 064

As grandes reparações são constituídas essencialmente pelos custos associados aos períodos de paragem para manutenção 

programada dos Centros Fabris de Setúbal e Cacia que ocorreram durante o primeiro semestre de 2003, diferidos para imputação 

à demonstração de resultados ao longo do período (em média dezoito meses) que medeia cada uma das paragens.

NOTA 57 – CAIXA E EQUIVALENTES

Em 30 de Junho de 2003 e de 2002, esta rubrica tinha a seguinte composição:

 30 de Junho de

 2003 2002

Numerário 41 53

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 54 895 24 111

   54 936 24 164

Outras aplicações de tesouraria 10 000 4 000

   64 936 28 164
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NOTA 58 – FORNECEDORES DE IMOBILIZADO

Em 30 de Junho de 2003 o valor a pagar a fornecedores de imobilizado inclui cerca de €3 534 milhares e €4 513 milhares (30 de 

Junho de 2002: €9 100 milhares e €3 922 milhares) registados, respectivamente, a médio e longo prazo e a curto prazo, relativos 

a contratos de locação financeira realizados pela SPCG para parte do seu imobilizado corpóreo.

NOTA 59 – PROCESSO DE REPRIVATIZAÇÃO

O Estado revogou o anterior modelo para a segunda fase do processo de reprivatização da Empresa que tinha sido aprovado em 

Maio de 2001, com a publicação do Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, realizando-se agora em dois segmentos. 

Um segmento corresponde à venda directa de até 115 125 000 acções do capital da Empresa a um conjunto de instituições 

financeiras que deverão proceder à subsequente dispersão de acções junto de investidores institucionais. A venda das acções 

será feita directamente pelo Estado ou por intermédio da Portucel, SGPS. As condições para a realização desta venda serão 

determinadas pelo Conselho de Ministros.

O outro segmento, que está em curso, corresponde à realização de um concurso para a entrada de um parceiro do sector da 

pasta e do papel através de um aumento de capital, em que serão emitidas acções representativas de um valor até 25% do capital 

social da Portucel, a ser realizado preferencialmente em espécie mediante a entrada de activos industriais ou de participações 

financeiras em empresas do referido sector. 

Nos termos deste Decreto-Lei, caso não seja seleccionado um concorrente vencedor no âmbito do concurso, encontra-se 

autorizada a alienação de um lote indivisível de acções representativas de um valor até 30% do capital da Portucel ao concorrente 

que vier a ser escolhido no âmbito de novo concurso. A determinação do concorrente vencedor será efectuada mediante 

resolução do Conselho de Ministros.
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LISTA DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

  

ACCIONISTAS DIRECTOS Nº DE ACÇÕES %  DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL % DE DIREITO DE VOTOS

Portucel SGPS, SA 427 682 769 55,7% 55,7%

Sonae Wood Products BV 223 937 794 29,2%  29,2% *

* Pelos Estatutos da Sociedade os direitos de voto estão limitados a 25% 

NÚMERO DE ACÇÕES DETIDAS PELOS ADMINISTRADORES EM 30 DE JUNHO DE 2003

NOME Nº DE ACÇÕES

Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 113 995

Engº Luís Alberto Caldeira Deslandes 40 000

Dr. Artur Porfírio S. de Almeida Soutinho Não tem

Engº Manuel Maria Pimenta Gil Mata Não tem

Dr. Manuel Guilherme Oliveira Costa 1 000

Engº Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto Não tem

Engº Carlos António Rocha Moreira da Silva Não tem

Nota: Não foram feitas quaisquer transacções

“A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, ao abrigo do disposto no nº 3 do artº 250º do Código dos Valores Mobiliários, 

dispensou a publicação das contas semestrais individuais.

Os documentos de prestação de contas alvo desta dispensa encontram-se disponíveis para consulta, juntamente com os 

restantes, na sede desta Sociedade”

APÊNDICE
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 Introdução

1 -  Para os efeitos do artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários (CVM), apresentamos o nosso Relatório de Revisão Limitada 

sobre a informação consolidada do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2003, da Portucel - Empresa Produtora de 

Pasta e Papel, SA, incluída: no Relatório de Gestão, no Balanço consolidado (que evidencia um total de €2 505 472 milhares e 

um total de capital próprio de €1 067 763 milhares, incluindo um resultado líquido de €31 718 milhares), na Demonstração 

consolidada dos resultados por naturezas e na Demonstração dos fluxos de caixa do período findo naquela data e no 

correspondente Anexo.

2 -  As quantias das demonstrações financeiras, bem como as da informação financeira adicional, são as que constam dos registos 

contabilísticos.

Responsabilidades

3 -  É da responsabilidade do Conselho de Administração: (a) a preparação de informação financeira consolidada que apresente 

de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado 

consolidado das suas operações; (b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo 

CVM; (c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; (d) a manutenção de um sistema de controlo interno 

apropriado; e (e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou 

resultados.

4 -  A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos acima referidos, 

designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva, lícita e em conformidade com o exigido pelo CVM, 

competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

5 -  As demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2003 de subsidiárias incluídas na consolidação, representando, 

aproximadamente, 53% dos activos consolidados e, aproximadamente, 57% do total dos proveitos consolidados, foram 

objecto de revisão por outro auditor, em cujo parecer nos baseámos para expressar o nosso parecer sobre os resultados 

relativos a essas subsidiárias incluídos nas contas consolidadas.

RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADA POR AUDITOR

REGISTADO NA CMVM SOBRE INFORMAÇÃO SEMESTRAL CONSOLIDADA



Âmbito

6 -  O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação financeira 

anteriormente referida não contém distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efectuado com base nas 

Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de 

acordo com aquele objectivo, e consistiu: (a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: 

(i) a fiabilidade das asserções constantes da informação financeira; (ii) a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, 

tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação; (iii) a aplicação, ou não, do princípio da continuidade; 

(iv) a apresentação da informação financeira; (v) se a informação financeira consolidada é completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e lícita; e (b) em testes substantivos às transacções não usuais de grande significado.

7 -  O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira consolidada constante do relatório 

de gestão com os restantes documentos anteriormente referidos.

8 -  Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre a informação 

semestral.

Parecer

9 -  Com base no trabalho efectuado e no trabalho do outro auditor, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma 

segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira consolidada 

do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2003 contém distorções materialmente relevantes que afectem a sua 

conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e que não seja completa, verdadeira, actual, 

clara, objectiva e lícita.

Lisboa, 30 de Julho de 2003

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 

Inscrita na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 330

representada por: António Alberto Henriques Assis, R.O.C.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ao Conselho de Administração da

Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA

1 -  Efectuámos a revisão limitada às demonstrações financeiras consolidadas da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e 

Papel, SA (adiante designada por “Portucel, SA”), que compreendem o Balanço Consolidado em 30 de Junho de 2003, 

a Demonstração Consolidada dos Resultados por Naturezas e a Demonstração dos Fluxos de Caixa do período de seis 

meses findo naquela data e o respectivo Anexo. Estas Demonstrações Financeiras são da responsabilidade do Conselho de 

Administração da Portucel, SA. A nossa responsabilidade é a de emitir um relatório sobre essas Demonstrações Financeiras 

baseado na nossa revisão limitada.

2 -  O nosso trabalho foi conduzido nos termos recomendados pelas Normas Internacionais de Auditoria aplicáveis a revisões 

limitadas. Estas normas exigem que planeemos e executemos a revisão por forma a obtermos segurança moderada sobre se 

as referidas Demonstrações Financeiras estão ou não isentas de distorções materialmente relevantes.

3 -  Uma revisão consiste, essencialmente, em indagações ao pessoal da sociedade e revisão analítica das Demonstrações 

Financeiras. O seu âmbito é, portanto, substancialmente menor do que um exame efectuado de acordo com as Normas 

Técnicas de Auditoria, cujo objectivo consiste em expressar uma opinião sobre as Demonstrações Financeiras. Desta forma, 

não emitiremos tal opinião.

4 -  As Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2003 de subsidiárias incluídas na consolidação, representando, 

aproximadamente, 53% do total dos activos consolidados e aproximadamente 57% do total dos proveitos consolidados, foram 

objecto de revisão por outro auditor, em cujo parecer nos baseámos para expressar o nosso parecer sobre os montantes 

relativos a essas subsidiárias incluídos nas contas consolidadas.

5 -  Em resultado da nossa revisão e da revisão realizada pelo outro auditor, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 

concluir que as referidas Demonstrações Financeiras não se encontram apresentadas de forma verdadeira e apropriada, em 

todos os aspectos materialmente relevantes, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Lisboa, 30 de Julho de 2003

PricewaterhouseCoopers




