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0 ADVERTÊNCIAS

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 

Mobiliários, ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, 

conforme alterado, ao Regulamento da CMVM 3/2006 e à demais legislação e regulamentação 

aplicável, sendo as entidades que a seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é 

atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º e 150.º do Código dos Valores Mobiliários –

responsáveis pela completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da 

informação nele contida à data da sua publicação. Nos termos do artigo 149.º do Código dos 

Valores Mobiliários, são responsáveis pelo conteúdo da informação contida no Prospeto a 

Oferente, a Emitente, os titulares do órgão de administração da Oferente e da Emitente, os 

titulares do órgão de fiscalização da Emitente, o revisor oficial de contas da Emitente e o 

intermediário financeiro encarregado da assistência à Oferta (a este respeito vide o Capítulo 3 -

Responsáveis pela informação).

A presente Oferta foi objeto de registo pela CMVM na data de 3 de julho de 2015, com o número 

de registo 9208. O Prospeto refere-se à oferta pública de aquisição geral e voluntária, na 

modalidade de troca que abrange a totalidade das ações ordinárias da Oferente que não sejam 

detidas pela Oferente ou por pessoas que com esta se encontrem em alguma das situações 

previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 

O Prospeto foi objeto de aprovação por parte da CMVM como autoridade competente nos termos 

da Diretiva dos Prospetos e nos termos do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento da 

CMVM 3/2006, como um prospeto de oferta pública de troca, encontrando-se disponível em 

formato físico na sede da Oferente e sob a forma eletrónica em www.cmvm.pt, em 

www.portucelsoporcel.com e em www.semapa.pt.

Nos termos do artigo 118.º, n.º 6 e n.º 7, do Código dos Valores Mobiliários, a aprovação do 

Prospeto pela CMVM não envolve qualquer garantia por parte da CMVM quanto ao conteúdo da 

informação, à situação económica ou financeira da Oferente ou da Emitente, à viabilidade da 

Oferta ou à qualidade dos valores mobiliários e apenas respeita à verificação da sua 

conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e 

licitude da informação e à verificação dos requisitos impostos pela lei portuguesa nos termos da 

Diretiva dos Prospetos e do Regulamento da CMVM 3/2006. 

O BPI é o responsável pela prestação dos serviços de assistência à Oferente na preparação, 

lançamento e execução da Oferta, nos termos e para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 113.º 

do Código dos Valores Mobiliários. O BPI é responsável, nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, pela prestação dos serviços de assistência 

previstos no artigo 337.º do Código dos Valores Mobiliários, devendo assegurar o respeito pelos 

preceitos legais e regulamentares em especial quanto à qualidade da informação. 

Nos termos do Código dos Valores Mobiliários, os intermediários financeiros têm deveres legais 

de prestação de informação aos seus clientes relativamente a si próprios, aos serviços prestados 

e aos produtos objeto desses serviços. Não obstante, para além da Oferente, nenhuma entidade 

foi autorizada a dar informação ou prestar qualquer declaração que não esteja contida no 

Prospeto ou que seja contraditória com informação contida no Prospeto. 

A existência do Prospeto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 

desde a data da sua disponibilização. Não obstante, se entre a data da sua aprovação e a data do 

fim da Oferta for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se 

tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto, que seja relevante 
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para a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, a Oferente deverá requerer imediatamente à 

CMVM a aprovação de adenda ou de retificação do Prospeto.

No Capítulo 2 - Fatores de risco, estão referidos riscos associados à atividade da Emitente, riscos 

associados aos valores mobiliários oferecidos como contrapartida da Oferta (Ações Portucel) e 

riscos associados à Oferta. Os potenciais investidores devem ponderar cuidadosamente os riscos 

associados à detenção de Ações Portucel, bem como as demais advertências constantes do 

Prospeto antes de tomar qualquer decisão de aceitação dos termos da Oferta. Para quaisquer 

dúvidas que possam subsistir quanto a estas matérias, os potenciais investidores deverão 

informar-se junto dos seus consultores jurídicos, financeiros ou outros. Os potenciais investidores 

devem também informar-se sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de 

residência que decorrem da aquisição, detenção, oneração ou alienação das Ações Semapa e 

das Ações Portucel que lhes sejam aplicáveis.

O Prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das Ações da Portucel nem 

uma recomendação à aceitação da Oferta. 

Qualquer decisão de aceitação da Oferta deverá basear-se na informação do Prospeto no seu 

conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, da situação 

financeira e dos demais elementos relativos à Emitente. Nenhuma decisão de aceitação da Oferta 

deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais 

consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja prestada 

mediante a remissão para outra parte do Prospeto ou para outros documentos inseridos por 

remissão no mesmo.

Cada destinatário da Oferta é individualmente responsável por realizar a sua própria avaliação 

independente de todas as matérias que considere conveniente avaliar (incluindo as relacionadas 

com a Oferta, a Portucel e as Ações Portucel) e cada investidor deverá tomar a sua própria 

decisão de aceitar ou não a Oferta.

Os destinatários da Oferta deverão consultar os seus assessores fiscais, contabilísticos, 

financeiros e legais, relativamente à adequação, para si, da aceitação da Oferta, tendo em conta, 

nomeadamente, as respetivas consequências fiscais e contabilísticas.

A distribuição do Prospeto ou a aceitação dos termos da Oferta, com consequente aquisição e 

detenção das Ações da Portucel aqui descritas, pode estar restringida em certas jurisdições. 

Aqueles em cuja posse o Prospeto se encontre deverão informar-se e observar essas restrições.

Declarações relativas ao futuro

Algumas declarações incluídas no Prospeto constituem declarações relativas ao futuro. Todas as 

declarações constantes do Prospeto, com exceção das relativas a factos históricos, incluindo, 

designadamente, aquelas que respeitam à situação financeira, receitas e rentabilidade (incluindo, 

designadamente, quaisquer projeções ou previsões financeiras ou operacionais), estratégia 

empresarial, perspetivas, planos e objetivos de gestão para operações futuras da Semapa e/ou 

da Portucel, constituem declarações relativas ao futuro. 

Algumas destas declarações podem ser identificadas por termos como “antecipa”, “acredita”, 

“estima”, “espera”, “pretende”, “prevê”, “planeia”, “pode”, “poderá” e “poderia” ou expressões 

semelhantes. Contudo, estas expressões não constituem a única forma utilizada para identificar 

declarações relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro ou quaisquer outras 

projeções contidas no Prospeto envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros 

fatores que poderão determinar que os efetivos resultados ou desempenho da Semapa e/ou da 

Portucel, bem como os resultados da sua atividade, sejam substancialmente diferentes daqueles 



8

que resultam expressa ou tacitamente das declarações relativas ao futuro. Tais declarações 

relativas ao futuro baseiam-se em convicções presentes, pressupostos, expetativas, estimativas e 

projeções dos administradores e da equipa executiva da Portucel, declarações públicas da 

Portucel, estratégia empresarial presente e futura bem como no contexto em que virão a operar 

no futuro. Tendo em conta esta situação, os Acionistas da Semapa deverão ponderar 

cuidadosamente estas declarações relativas ao futuro previamente à tomada de qualquer decisão 

de aceitação da Oferta.

Diversos fatores poderão determinar que os resultados da Semapa e/ou da Portucel sejam 

significativamente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente das declarações 

relativas ao futuro. Caso algum destes riscos ou incertezas se verifique, ou algum dos 

pressupostos venha a revelar-se incorreto, os eventos descritos no Prospeto poderão não se 

verificar ou os resultados efetivos poderão ser significativamente diferentes dos descritos no 

Prospeto como antecipados, esperados, previstos ou estimados. Estas declarações relativas ao 

futuro reportam-se apenas à data do Prospeto. A Semapa não assume qualquer obrigação ou 

compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões a qualquer declaração relativa ao 

futuro constante do Prospeto de forma a refletir qualquer alteração das suas expetativas 

decorrente de quaisquer alterações aos factos, condições ou circunstâncias em que os mesmos 

se basearam, salvo se, entre a data de aprovação do Prospeto e o fim do prazo da Oferta, for 

detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome 

conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto, que sejam relevantes para 

a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, situação em que a Emitente deverá 

imediatamente requerer à CMVM aprovação de adenda ou retificação do Prospeto.

No Prospeto, salvo quando do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos e 

expressões iniciados por letra maiúscula, terão o significado que lhes é apontado no Capítulo 23 -

Definições. No Prospeto, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar inclui as 

alterações a que a mesma tiver sido sujeita e qualquer referência a uma Diretiva inclui o 

correspondente diploma de transposição no respetivo Estado Membro da União Europeia.

Informação obtida junto de terceiros

A Oferente e a Emitente confirmam que a informação obtida junto de terceiros, incluída no 

Prospeto, foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde 

se pode verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram 

omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível 

de induzir em erro.

FORMATO DO PROSPETO

Tratando-se a presente Oferta de uma oferta pública de troca através da qual a Oferente se 

propõe adquirir as Ações Semapa oferecendo, em contrapartida, Ações Portucel por si detidas, o 

presente Prospeto inclui, nos termos previstos no Regulamento da CMVM n.º 3/2006, a 

informação prevista para o prospeto de oferta pública de aquisição e, nos termos do Regulamento

(CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, a informação exigida para um prospeto de oferta 

pública de distribuição. De modo a permitir uma mais fácil identificação entre a estrutura do 

prospeto das ofertas públicas de aquisição e a do presente Prospeto, apresenta-se uma tabela 

indicativa de correspondência entre os respetivos índices.

Regulamento da CMVM 3/2006 Prospeto

Capítulo 0 - Advertências Capítulo 0

0.1. Resumo das características da operação Capítulos 0 e 1
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0.2. Efeitos do registo Capítulo 0

Capítulo 1 - Responsáveis pela informação Capítulo 3

Capítulo 2 - Descrição da oferta

2.1. Montante e natureza da operação Secção 5.1

2.2. Montante, natureza e categoria dos valores mobiliários objeto da oferta Secção 5.2

2.3 Contrapartida oferecida e sua justificação Secção 5.4.1 e 5.4.2 

2.4. Modo de pagamento da contrapartida Secção 5.5

2.5. Caução ou garantia da contrapartida Secção 5.6

2.6. Modalidade da oferta Secção 5.7 e 5.9

2.7. Assistência Secção 5.8

2.8. Objetivos da aquisição Secção 5.9

2.9. Declarações de aceitação Secção 5.3

2.10. Resultado da oferta Secção 5.10

Capítulo 3 - Informações relativas ao Oferente, participações sociais e 

acordos

3.1. Identificação do oferente Secção 7.1

3.2. Imputação de direitos de voto Secção 7.2

3.3. Participações da oferente no capital da sociedade visada Secção 7.3

3.4. Direitos de voto e participações da sociedade visada no oferente Secção 7.3

3.5. Acordos parassociais Secção 7.4

3.6. Acordos celebrados com os titulares dos órgãos sociais da sociedade 

visada

Secção 7.5

3.7. Representante para as relações com o mercado Secção 7.6

4. Outras informações Capítulo 6
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1 SUMÁRIO

O sumário é elaborado de acordo com a informação exigida por referência aos requisitos de 

divulgação denominados “Elementos”. Os referidos elementos encontram-se ordenados em 

secções de A a E (A.1 a E.7). O sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos 

num sumário para o emitente e tipo de valores mobiliários em causa. A numeração dos Elementos 

poderá não ser sequencial, uma vez que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível. 

Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no sumário, tendo em conta o emitente e tipo 

de valores mobiliários em causa, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal 

Elemento. Neste caso, será incluída uma breve descrição do elemento com a menção “Não 

aplicável”.

Secção A – Introdução e advertências

A.1 Advertências O presente Sumário deve ser entendido como uma introdução ao 

presente Prospeto, não dispensando a leitura integral do mesmo, 

considerando que a informação nele incluída se encontra resumida e 

não pretende ser exaustiva. Adicionalmente, este Prospeto deverá ser 

lido e interpretado em conjugação com todos os elementos de

informação que nele são incorporados por remissão para outros 

documentos, fazendo estes documentos parte integrante do Prospeto.

Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve basear-

se numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor.

Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à 

informação contida num prospeto, o investidor queixoso poderá, nos 

termos da legislação interna dos Estados-Membros, ter de suportar os 

custos de tradução do prospeto antes do início do processo judicial.

Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 

apresentado o Sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e 

apenas quando o Sumário em causa for enganador, inexato ou 

incoerente quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto 

ou não fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes do 

Prospeto, as informações fundamentais para ajudar os investidores a 

decidirem se devem investir nesses valores.

A.2 Autorizações para 

Revenda
Não aplicável. Não se autoriza a utilização do presente Prospeto para 

uma subsequente revenda de Ações.

Secção B – Emitente

B.1 Denominação 

jurídica e comercial 

da Emitente

Portucel, S.A.

B.2 Endereço e forma 

jurídica da Emitente
A Emitente é uma sociedade comercial anónima com o capital aberto ao 

investimento do público e tem sede social na Península da Mitrena –

Sado, Apartado 55, 2910-861, em Setúbal, com o número de matrícula 

na Conservatória de Registo Comercial de Setúbal e de identificação de 

pessoa coletiva 503 025 798 e com o capital social integralmente 

subscrito e realizado de €767.500.000,00.

Legislação ao 

abrigo da qual a 

Emitente exerce a 

A Emitente rege-se pelas normas da UE, pela lei comercial aplicável às 

sociedades anónimas (nomeadamente pelo Código das Sociedades 
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sua atividade e país 

em que está 

registado

Comerciais) e pelo Código dos Valores Mobiliários.

B.3 Natureza das 

operações em 

curso e principais 

atividades da 

Emitente

A Emitente desenvolve atualmente a sua atividade em cinco áreas de 

negócio: papel de impressão e escrita não revestido (também 

designado por pasta e papel integrado), pasta branqueada de eucalipto 

(também designado por pasta stand alone), floresta, energia e, com a 

aquisição da AMS, concluída em 4 de junho de 2015, a Emitente iniciou 

atividade na área da produção e converting de papel tissue.

Papel de impressão e escrita não revestido

O Grupo Portucel é o maior produtor europeu de papel de impressão e 

escrita não revestido, em termos de capacidade (fonte: EMGE 

European Woodfree – May 2015), agregando uma capacidade produtiva 

anual de 1,6 milhões de toneladas de papel não revestido. 

Relativamente ao ano findo em 31 de dezembro de 2014, o segmento 

de pasta e papel integrado do Grupo Portucel gerou rendimentos de 

€1,2 mil milhões, representando cerca de 81% dos seus rendimentos 

totais.

A Europa e os Estados Unidos da América são os seus mercados 

principais, sendo que, em 2014, cerca de 72% do volume de vendas de 

papel do Grupo Portucel teve como destino a Europa, 15% os Estados 

Unidos da América e o restante outros mercados. 

O fabrico de papéis finos não revestidos pelo Grupo Portucel inclui 

papéis de escritório e papéis destinados à indústria gráfica (fonte: 

EMGE European Woodfree – May 2015). A sua carteira destinada à 

indústria gráfica inclui algumas das marcas mais reconhecidas e usadas 

na Europa, disponíveis com gramagens que vão desde 60g a 350g.

As principais marcas do Grupo Portucel são Navigator, Discovery, 

Pioneer, Inacopia, Soporset, Inaset e Explorer.

Pasta

Na área da produção de pasta branqueada de eucalipto, o Grupo 

Portucel tem uma capacidade produtiva anual de cerca de 1,4 milhões 

de toneladas, sendo uma das maiores produtoras desta matéria-prima a 

nível mundial, com base em capacidade instalada.

Os segmentos de pasta de papel e de papel do Grupo Portucel são 

substancialmente integrados, usando a Emitente a maioria da pasta 

produzida para a sua própria produção de papel e vendendo a pasta 

remanescente em mercado aberto, quase exclusivamente na Europa e 

principalmente para os segmentos de produção de papel especializado 

de alto valor acrescentado e de papéis decorativos.

Em 2014 o volume de produção de pasta foi de 1,4 milhões de 

toneladas, sendo que cerca de 1,2 milhões de toneladas, 

correspondentes a cerca de 83% do total produzido, foi consumida 

internamente na produção de papel pela Emitente. Em 2014 o 

segmento de pasta do Grupo Portucel gerou rendimentos de €128,6 

milhões, o que representa 8,3% dos seus rendimentos totais. Em 2013 

e 2012, as vendas de pasta representaram 9% e 8,1% respetivamente 
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do volume de negócios da Emitente. 

Em 2014, cerca de 95% do volume de vendas de pasta do Grupo 

Portucel teve como destino a Europa e 1% os Estados Unidos da 

América.

Floresta

O Grupo Portucel tem também negócios na área florestal. As suas 

operações florestais baseiam-se no plantio e colheita de florestas 

renováveis para o abastecimento de madeiras primordialmente 

destinadas ao uso interno a custos competitivos, sendo que as 

operações florestais do Grupo Portucel se centram maioritariamente na 

cultura do eucalipto. O Grupo Portucel estima ser o maior gestor 

florestal privado em Portugal, tendo sob a sua responsabilidade a 

gestão de cerca de 122.000 hectares de terras florestais nacionais, dos 

quais cerca de 65.000 hectares (53%) são propriedade sua e os 

restantes (47%) são geridos ao abrigo de contratos de arrendamento de 

longa duração. A Emitente usa cerca de 88.000 hectares das florestas 

plantadas por si geridas na produção de pasta e papel, dos quais cerca 

de 12.500 hectares são para conservação ambiental. Por forma a 

otimizar a produção das suas florestas, o Grupo Portucel produz e 

vende ainda cortiça e madeira de pinho.

Sensivelmente todo o património florestal sob a responsabilidade de 

gestão do Grupo Portucel em Portugal continental está certificado pelos 

sistemas internacionais FSC® – Forest Stewardship Council® (FSC 

C010852) e PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification). Em janeiro de 2015, estas florestas representavam 35% 

da área certificada pelo FSC® e 49% da área certificada pelo PEFCTM

em Portugal. 

O Grupo Portucel considera que o uso de biotecnologia e a sua 

estratégia de desenvolvimento sustentável, bem como o melhoramento 

genético avançado, tecnologias de colheita e uma distância média baixa 

entre as suas florestas plantadas e as suas fábricas, contribuem para o 

sucesso das suas operações florestais através dum acréscimo de 

produtividade, redução de custos de colheita e otimização de processos 

produtivos. 

Em 2013, a Emitente investiu na expansão do seu principal viveiro, 

localizado na Herdade de Espirra, em Pegões, Portugal, o que lhe 

permitiu otimizar as suas operações florestais, vendendo plantas 

certificadas de alta qualidade a produtores florestais portugueses e 

plantando-as em áreas sob a gestão da Emitente, com benefícios 

significativos tanto para operadores florestais como para o sector em 

geral. O Grupo Portucel considera que, com este investimento, se 

tornou proprietário dum dos maiores viveiros de plantas florestais 

certificadas na Europa, com uma capacidade de produção anual de 12 

milhões de plantas.

Energia

A Emitente gera energia primordialmente a partir de biomassa e de gás 

natural. O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energia 
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renovável proveniente de biomassa, tendo produzido, em 2014, cerca 

de 50% da energia elétrica produzida em Portugal a partir da 

valorização deste recurso renovável. Em 2014, a produção de energia 

elétrica do Grupo Portucel atingiu 2.392 GWh, registando-se um 

aumento de 1,4% face ao ano anterior. O Grupo Portucel vendeu um 

total de 2.184 GWh à rede. Em 2014, a produção total de energia 

elétrica do Grupo Portucel correspondeu a cerca de 5% da produção 

total nacional.

O Grupo Portucel tem oito centrais de energia com uma capacidade 

instalada de 2,5 TWh/ano. Opera seis centrais de cogeração, isto é, 

centrais que produzem energia elétrica e térmica: uma em Cacia, duas 

na Figueira da Foz e três em Setúbal. O Grupo Portucel opera ainda 

duas centrais termoelétricas a biomassa dedicadas à produção de 

eletricidade, em que sensivelmente toda a eletricidade produzida é 

vendida à rede, com uma capacidade elétrica de 12,5 MW cada, 

localizadas nos complexos de Cacia e Setúbal.

À data do presente Prospeto, sensivelmente toda a eletricidade 

produzida pelo Grupo Portucel é vendida à rede elétrica nacional a 

tarifas estipuladas pelo governo e sensivelmente toda a eletricidade 

necessária para cobrir as necessidades das fábricas da Emitente é 

adquirida autonomamente a valores de mercado. As unidades fabris de 

pasta e papel da Emitente são autossuficientes em termos de produção 

energética térmica e excedentárias em termos de produção de energia 

elétrica.

Novas áreas de negócio

A Emitente decidiu diversificar a sua atividade para outras áreas de 

negócio. Assim, no final de 2014, anunciou o investimento na 

construção de uma fábrica de produção de pellets, derivados de 

madeira e de biomassa usados na produção de energia, nos Estados 

Unidos da América, e, em fevereiro de 2015, comunicou a entrada no 

negócio do papel tissue, através da aquisição da AMS, localizada em 

Vila Velha de Rodão, em Portugal.

Principais mercados

Apesar de todas as unidades fabris do Grupo Portucel se encontrarem 

em Portugal, esta exporta cerca de 95% da sua produção de papel e 

pasta destinada ao mercado. Em 2014, a Emitente vendeu os seus 

produtos de pasta e de papel em cerca de 123 países, nos cinco 

continentes, destinando-se a maioria das suas exportações à Europa e 

aos Estados Unidos da América. Os principais mercados para onde a 

Emitente exporta são: Alemanha, Espanha, França, Estados Unidos da 

América, Itália, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Turquia e Suíça.

Na tabela em baixo, indica-se o peso que cada um dos segmentos de 

negócio usados pela Emitente para efeitos de preparação da 

informação financeira teve no período compreendido entre 2012 e 2014, 

detalhado por região de destino:
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Vendas e prestações de serviços por segmento de negócio e região de destino 

Valores em 
Euros: 2012 2013 2014

1T2015 1T2014

Europa

Pasta e papel 

integrado ................................858.147.638 888.948.659 898.732.203

224.914.365 222.947.372

Pasta stand alone................................118.921.699 137.465.006 121.016.846 29.831.881 25.000.887

Energia................................179.739.641 146.905.409 142.487.059 36.764.051 36.720.038

Floresta ................................4.620 485 7.505.541 17.984.680 3.110.812 1.270.685

Não alocados (1) ................................2.494.896 4.690.714 5.930.227 1.494.335 2.519.967

1.163.924.359 1.185.515.329 1.186.151.015 296.115.445 288.458.950

América

Papel ................................168.995.937 179.199.646 186.810.104 45.330.455 35.538.835

Pasta ................................ 2.431.656 1.751.814 1.008.355 0 388.392

171.427.593 180.951.460 187.818.459 45.330.455 35.927.227

Outros Mercados

Papel ................................166.059.059 150.049.673 161.724.251 46.258.707 35.961.633

Pasta ................................ 204.128 14.092.968 6.585.690 1.096.386 4.987.542

166.263.187 164.142.641 168.309.941 47.355.093 40.949.176

Total ................................1.501.615.139 1.530.609.430 1.542.279.415 388.800.993 365.335.353

Notas:

(1) Inclui vendas relativas à atividade de corretagem de seguros e proveitos resultantes da 

intermediação de vendas de produtos e da prestação de serviços diversos. 

Nota:

(1) Inclui vendas relativas à atividade de corretagem de seguros e proveitos resultantes 

da intermediação de vendas de produtos e da prestação de serviços diversos.

B.4a Tendências 

recentes mais 

significativas que 

afetam a Emitente 

e o setor em que 

opera

No primeiro trimestre de 2015 verificou-se um decréscimo de 4,6% no 

consumo aparente de papel UWF na Europa (principal mercado de 

destino do Grupo Portucel) e de 5% nos Estados Unidos da América 

(outro mercado chave na estratégia comercial do Grupo). Não obstante 

esta evolução no consumo, a forte desvalorização do euro face ao dólar

norte-americano verificada em 2015 impulsionou o Grupo Portucel a 

aumentar o volume de exportações para mercados que se tornaram 

mais atrativos por via dessa evolução cambial, diminuindo as vendas no 

mercado europeu. Assim, o Grupo Portucel registou uma evolução 

positiva no preço de venda de papel no primeiro trimestre de 2015. Por 

outro lado, o baixo nível de stocks existentes no final de 2014 obrigou a 

um esforço de reposição, o que limitou o volume de papel disponível 

para venda durante o primeiro trimestre de 2015.

O setor da pasta atravessa atualmente um momento em que apresenta 

um nível de preços elevado. Os preços elevados, associados ao 

aumento da procura, a entrada faseada de nova capacidade no 

mercado, assim como a tendência de desvalorização do euro face ao 

dólar norte-americano que se tem verificado em 2015, são fatores que 

beneficiaram a atividade do Grupo Portucel enquanto vendedor de 

pasta no primeiro trimestre de 2015. No entanto, o volume de vendas de 
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pasta foi afetado na sequência de paragens de manutenção 

programadas nos complexos fabris do Grupo Portucel.

As referidas paragens de manutenção, bem como a prolongada revisão 

de um dos turbogeradores da fábrica de Cacia, afetaram negativamente 

as vendas de eletricidade à rede no primeiro trimestre de 2015.  

Embora ainda sem expressão significativa na sua atividade, a atividade 

no setor do papel tissue, nova área de negócio do Grupo, apresentou 

desde o início do ano de 2015 um interessante nível de crescimento nas 

economias emergentes, tais como a China, a Turquia e a América 

Latina, bem como na Europa.

Contrariamente à expetativa inicial de melhoria, os custos registados 

com a aquisição de madeira no primeiro trimestre de 2015, principal 

fator de custo do Grupo Portucel, ficaram em linha com os verificados 

no período anterior homólogo. Para tal contribuiu o facto do 

abastecimento ter sido marcado por uma forte concentração de 

importações neste período, o que afetou negativamente o preço médio 

de madeira consumida no primeiro trimestre de 2015. Este efeito, 

resultante do facto do preço da madeira importada de origem não 

ibérica, ser normalmente mais elevado do que a proveniente do 

mercado ibérico, foi ainda agravado pela valorização do dólar norte-

americano face ao euro, pois o preço das importações é geralmente 

denominado nesta moeda.

O valor das existências subiu significativamente no primeiro trimestre de 

2015 como resultado não só de um movimento de reposição de 

existências de produtos acabados, como também do aumento das 

existências de madeira.

B.5 Descrição do grupo 

e da posição da 

Emitente no seio do 

mesmo

A Emitente é a sociedade mãe do grupo que corresponde ao conjunto 

formado pela Emitente e as sociedades que se identificam no 

organigrama seguinte que apresenta, de forma esquemática, a estrutura 

de participações do Grupo Portucel:
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Por sua vez, a Emitente é incluída no perímetro de consolidação da Oferente.

B.6 Principais acionistas A Oferente é a acionista maioritária da Emitente, detendo, à data do 

Prospeto, direta e indiretamente, uma participação de 75,85% do capital 

social e 81,19% dos direitos de voto na Emitente.

A Oferente é titular direta de 5.530 ações próprias, representativas de 

0,005% do capital social da Sociedade Visada. Nos termos da lei, os 

direitos de voto inerentes a ações próprias encontram-se suspensos.

A tabela seguinte inclui a lista dos acionistas detentores de 

participações qualificadas, calculadas nos termos do artigo 20.º do 

Código dos Valores Mobiliários, tal como comunicadas à Emitente até à 

data do presente Prospeto:

Lista de Participações Qualificadas

N.º de 
ações % capital

% de 
direitos de 

voto não 
suspensos

Semapa SGPS, S.A. ................................582.156.407 75,85% 81,19%

Semapa - Soc. de Investimento e 

Gestão, SGPS, S.A. ................................340.572.392 44,37% 47,50%

Seinpar Investments B.V. ................................241.583.015 31,48% 33,69%

Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.................................1.000 0,00% 0,00%

Num cenário de aceitação total da Oferta, isto é, caso venham a ser 

entregues, pela Oferente, 164.770.541 Ações Portucel, passarão a ser-

lhe imputáveis 417.401.866 Ações Portucel, representativas de 54,38% 

do respetivo capital social, correspondentes a 58,21% dos direitos de 
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voto não suspensos.

Por forma a assegurar que a relação de domínio entre a Oferente e a 

Emitente não resultará num exercício abusivo desse controlo pela 

Oferente, a Emitente dispõe de mecanismos gerais de controlo, tais 

como a existência de um conselho fiscal, de revisores oficiais de contas 

e da comissão de controlo interno. Para além disso, a Emitente adota o 

Código de Corporate Governance da CMVM. Acresce que, sendo uma 

sociedade aberta, emitente de ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, a Emitente está sujeita ao regime de 

divulgação de informação e à supervisão da CMVM.

Nos termos dos Estatutos da Emitente, as ações ordinárias da Emitente 

conferem todas os mesmos direitos.

B.7 Informação 

financeira histórica

fundamental 

selecionada sobre a 

Emitente

A Emitente apresenta a seguinte situação financeira baseada nas 

demonstrações financeiras históricas anuais consolidadas auditadas

referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 (reportadas à data de 

31 de dezembro), incluindo as respetivas notas explicativas e políticas 

contabilísticas, bem como as respetivas certificações legais e relatório 

de auditoria, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 

Relato Financeiro IFRS, conforme adotadas pela UE, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1606/2002, de 19 de julho, e aplicável nos termos 

do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de fevereiro, conforme alterado (o 

“Regulamento (CE) n.º 1606/2002”) (as “Demonstrações Financeiras 

Consolidadas Auditadas”), bem como nas demonstrações financeiras 

consolidadas não auditadas (Balanços, Demonstrações de Resultados e 

Demonstrações de Fluxos de Caixa) referentes ao primeiro trimestre de 

2015 e período homólogo de 2014 da Emitente, incluindo as respetivas 

notas explicativas e políticas contabilísticas também preparadas de 

acordo com o Regulamento (CE) n.º 1606/2002 (as “Demonstrações 

Financeiras Intercalares Não Auditadas”), que foram ambas inseridas 

por remissão no presente Prospeto.

As Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas foram 

aprovadas pelo Conselho de Administração e com parecer favorável do 

Conselho Fiscal em funções à data, objeto de certificação legal de 

contas e de auditoria, e aprovadas pelas assembleias gerais anuais de 

acionistas referentes àqueles exercícios.
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Dados e rácios financeiros selecionados

Demonstração de Resultados
2012 2013 2014 1T14 1T15

Milhões de euros

Vendas Totais 1.501,6 1.530,6 1.542,3 365,4 388,8

Floresta 4,6 7,5 18,0 - -

Pasta stand alone 121,6 153,3 128,6 - -

Pasta e papel integrado 1.193,2 1.218,2 1.247,3 - -

Energia 179,7 146,9 142,5 - -

Eliminações/Não alocados 2,5 4,7 5,9 - -

EBITDA (1) 385,4 350,5 328,4 78,0 81,4

Resultados Operacionais (EBIT) 286,2 233,7 218,3 51,9 54,2

Resultados Financeiros -16,3 -14,1 -34,2 -7,3 -8,7

Resultado Líquido 211,2 210,0 181,5 40,8 41,8

Margem EBITDA (%) 25,7% 22,9% 21,3% 21,3% 20,9%

Cash Flow Livre (2) 264,6 263,6 236,8 57,8 12,7

Cash Flow Livre Ajustado (3) 264,6 263,6 236,8 57,8 51,7

ROS (4) 14,1% 13,7% 11,8% 11,2% 10,7%

Dividendos e reservas distribuídos (5) 164,7 201,4 200,8 - 310,5

Resultado básico por ação (6) 0,29 0,29 0,25 0,057 0,058

Notas: dados relativos ao 1º trimestre de 2015 e de 2014 não auditados e não sujeitos a revisão.

(1) Resultados operacionais + amortizações + provisões

(2) Var. Dívida Líquida + dividendos + compra de ações próprias. Valores não auditados.

(4) Return on sales: Resultado Líquido / Vendas Totais

(5) Conforme detalhe apresentado no ponto 19.11 do Prospeto

(6) Resultado Líquido / n.º de ações em circulação

Fonte: Portucel

(3) Cash flow  livre comparável com 1T2014,ajustado com valores de IVA relativos a Dez. e Jan. recebidos após fecho do 

1T2015, conforme reportado pelo Emitente. Valores não auditados.
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B.8 Informações 

financeiras pro-

forma fundamentais 

selecionadas

Não aplicável. Este Prospeto não contém informação financeira pro 

forma.

B.9 Previsão ou 

estimativa de lucros
Não aplicável. Este Prospeto não contém qualquer previsão ou 

estimativa de lucros futuros

B.1

0

Reservas expressas 

no relatório de 

auditoria das 

informações 

financeiras históricas

Não aplicável. As Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas 

da Emitente foram objeto de certificação legal e de relatório de auditoria 

pela PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, não tendo sido 

emitida nenhuma reserva.

B.1

1

Capital de 

exploração da 

Emitente

Não aplicável. O Conselho de Administração da Emitente é da opinião 

que o seu fundo de maneio é suficiente para as necessidades atuais, ou 

seja, para um período de 12 meses a contar da data da publicação do 

presente Prospeto.

Secção C – Valores Mobiliários

C.1 Tipo e categoria dos 

valores mobiliários a 

oferecer e a admitir 

à negociação

A contrapartida da Oferta inclui uma componente composta por um 

máximo de 164.770.541 ações ordinárias, escriturais e nominativas, 

com o valor nominal de 1 Euro (um Euro) cada, já emitidas e 

Dados e rácios financeiros selecionados

Balanço
2012 2013 2014 1T15

Milhões de euros

ACTIVO

Activos não correntes 1.930,0 1.838,6 1.768,1 1.821,5

Goodwill 376,8 376,8 376,8 398,1

Ativos fixos tangíveis 1.398,8 1.316,2 1.250,4 1.276,6

Ativos biológicos 109,1 111,3 114,0 114,6

Ativos por impostos diferidos 39,0 30,7 23,4 24,7

Outros ativos 6,5 3,6 3,6 7,4

Activos correntes 794,5 981,1 940,2 865,3

Inventários 212,4 202,9 188,9 214,0

Valores a receber correntes 188,4 200,8 188,8 202,8

Estado 64,4 53,1 62,9 89,1

Caixa e equivalentes de caixa 329,4 524,3 499,6 359,6

Activo Total 2.724,5 2.819,7 2.708,3 2.686,8

Capital Próprio Total 1.480,8 1.479,8 1.453,7 1.480,7

Passivos não correntes 689,5 966,5 644,1 652,6

Passivos por impostos diferidos 192,4 99,3 95,9 91,6

Passivos remunerados 473,3 771,6 468,5 482,1

Outros passivos 23,8 95,6 79,7 79,0

Passivos correntes 554,2 373,4 610,6 553,4

Passivos remunerados 219,7 59,7 304,7 159,7

Valores a pagar correntes 233,8 201,1 211,9 321,1

Estado 100,6 112,6 93,9 72,6

Capital Próprio e Passivo Total 2.724,5 2.819,7 2.708,3 2.686,8

Investimento 30,1 16,9 50,3 12,8

Dívida Bruta 693,0 831,3 773,2 641,8

Dívida Líquida (1) 363,6 307,0 273,6 282,2

Dívida Líquida / EBITDA (x) 0,9 0,9 0,8 0,9

Autonomia Financeira (2) 54,4% 52,5% 53,7% 55,1%

ROE (3) 14,3% 14,2% 12,4% 11,4%

ROCE (4) 15,1% 12,9% 12,4% 12,4%

Notas: dados relativos ao 1º trimestre de 2015 não auditados e não sujeitos a revisão.

(1) Dívida bruta remunerada – caixa e equivalente de caixa

(2) Autonomia Financeira: Capital Próprio / Ativo Total

(3) Return on Equity: Resultados Líquidos / Capital Próprio

(4) Return on Capital Employed: Resultados Operacionais / Capital Próprio médio + Dívida Remunerada Líquida Média

Fonte: Portucel

Indicadores trimestrais associados a rubricas da Demonstração de Resultados, anualizados com base nos respetivos valores dos 

últimos 12 meses.
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representativas de 21,47% do capital social da Portucel.

C.2 Moeda em que os 

valores mobiliários 

são emitidos

As Ações Portucel que integram a contrapartida da Oferta são emitidas 

em Euros.

C.3 Número de ações 

emitidas e valor 

nominal

Não haverá lugar à emissão de novas ações no âmbito da Oferta. O 

valor nominal das Ações Portucel é de 1 Euro.

C.4 Direitos associados 

aos valores 

mobiliários

As Ações Portucel que integram a contrapartida da Oferta são ações 

ordinárias pelo que são do mesmo tipo, categoria e natureza das 

restantes ações ordinárias da Portucel e têm os mesmos direitos 

associados, nomeadamente, direito a receber dividendos provenientes 

do rendimento líquido da Emitente e o direito a partilhar o património da 

mesma em caso de liquidação, direito de obter informação relacionada 

com quaisquer matérias a serem discutidas nas assembleias gerais, 

direito de assistir e participar nas assembleias gerais, direito de voto, 

direito de impugnação de deliberações sociais, direito de preferência na 

subscrição de novas ações em casos de aumentos de capital por 

entradas em dinheiro, salvo se este direito for limitado ou suprimido por 

deliberação da Assembleia Geral, e direito a receber novas ações da 

Emitente, por esta emitidas em virtude de um aumento de capital social 

por incorporação de reservas.

C.5 Restrições à livre 

transferência dos 

títulos

As Ações da Emitente são livremente transmissíveis de acordo com as 

normas legais aplicáveis.

C.6 Admissão à 

negociação
As Ações Portucel encontram-se admitidas à negociação no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon e integradas no Índice PSI-20.

C.7 Política de 

dividendos
A Portucel não tem uma política formal de distribuição de dividendos, 

existindo apenas, de acordo com o n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos da 

Emitente, e nos termos da lei aplicável, a obrigatoriedade de aplicação 

de 5% dos resultados do exercício na constituição, reforço ou 

reintegração da reserva legal, até ao limite da lei. A aplicação do valor 

remanescente dos resultados apurados é decidida pela Assembleia 

Geral, aprovada por maioria simples dos votos emitidos.

Sem prejuízo do facto de não existir garantias de que a Portucel 

distribua dividendos no futuro, e caso o faça, de qual será a 

percentagem dos resultados distribuídos e dependendo da situação 

económica e financeira da Portucel no respetivo momento, é intenção 

da Oferente vir a propor nas futuras assembleia gerais da Portucel que 

reunirem para aprovar as contas anuais uma distribuição de bens aos 

acionistas nos seguintes termos: (i) para as próximas duas distribuições 

a terem lugar em 2016 e 2017 na sequência da aprovação das contas 

dos exercícios de 2015 e 2016, um valor total de aproximadamente 

€400 milhões para o conjunto dos dois anos, e (ii) para as distribuições 

relacionadas com os exercícios posteriores, pelo menos metade do 

lucro dos respetivos exercícios.

Secção D – Riscos

D.1 Principais riscos 

específicos da 

Riscos relacionados com a Emitente e com a sua atividade
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Emitente ou do seu 

setor de atividade
Fatores de risco relacionados com o enquadramento económico e dos 

mercados financeiros

 Crises económicas e financeiras globais nas economias em que a 

Emitente vende os seus produtos ou desenvolve a sua atividade 

podem afetar significativamente a atividade e resultados de 

exploração da Emitente. 

 Uma evolução negativa nas condições económicas em Portugal 

pode prejudicar a atividade da Emitente e os seus resultados de 

exploração.

 As condições dos mercados financeiros podem prejudicar a 

capacidade de a Emitente obter financiamento, aumentar de forma 

significativa os custos de dívida da Emitente, e ter impacto negativo 

no justo valor dos seus ativos e passivos.

Riscos operacionais

 A atividade, a situação financeira e os resultados de exploração da 

Emitente podem ser materialmente afetados num período de quebra 

prolongada e relevante do mercado. Por outro lado, se a Emitente 

for incapaz de responder a subidas de procura, pode ter de limitar as 

entregas de algumas encomendas a clientes atuais, o que pode 

prejudicar a sua reputação e as suas relações de longo-prazo com 

estes clientes. Se a Emitente não for capaz de responder 

oportunamente às alterações na procura dos seus produtos, a sua 

atividade e os seus resultados de exploração podem ser 

prejudicados.

 A incapacidade da Emitente concorrer de forma eficaz prejudicaria a 

sua atividade e os seus resultados de exploração. 

 A expansão do negócio da Emitente para novas áreas de negócio e 

novos projetos comporta riscos inerentes a esses novos negócios ou 

projetos, dos quais se realçam os riscos relacionados com a 

capacidade de lançar os novos negócios e projetos, risco de atraso 

e custos não antecipados, risco de exigência de métodos e 

estratégias diversas das empregues pelo Grupo Portucel, risco de 

incapacidade de reter e motivar pessoal chave, risco de não 

concretização dos níveis estimados de vendas, lucros e/ou retorno, 

risco de margens insuficientes para atingir a eficiência de custos 

necessária e risco de contingências ou responsabilidades não 

detetadas à data da aquisição. Em particular, o projeto integrado de 

produção florestal, de pasta de celulose e de energia em 

Moçambique comporta riscos associados à sua elevada dimensão e 

complexidade.

 A perda ou uma redução significativa de encomendas, ou alterações 

dos preços cobrados a qualquer um dos seus principais clientes 

podem prejudicar os resultados operacionais e situação financeira 

da Emitente.

 Aumentos relevantes nos preços das matérias-primas, devido a 

escassez, aumento da procura ou motivos relacionados com o 

número restrito de fornecedores externos, sem aumentos 
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correspondentes nos preços de venda, ou qualquer perturbação no 

fornecimento de matérias-primas, podem prejudicar a atividade e 

resultados de exploração da Emitente.

 Aumentos dos custos de transporte ou perturbações nos serviços de 

transporte podem prejudicar a atividade e os resultados de 

exploração da Emitente.

 A disponibilidade e os preços da energia e das matérias-primas 

necessárias à sua produção podem afetar adversamente o negócio 

e os resultados operacionais da Emitente.

 Alterações no regime regulatório podem ter um efeito adverso no 

segmento de negócio da energia da Emitente.

 As fábricas da Emitente podem enfrentar paragens de produção que 

podem prejudicar o seu negócio e resultados de exploração.

 A Emitente está sujeita a extensa regulação, incluindo regulação 

ambiental, e a falta de capacidade para cumprir com a regulação em 

vigor ou com as alterações regulatórias pode ter um impacto 

negativo na sua atividade e resultados de exploração.

 A atividade da Emitente é conduzida sob controlos administrativos 

de natureza diversa no âmbito da qual podem ser realizadas 

auditorias, revisões ou inspeções às atividades da Emitente, o que 

pode significar um acréscimo de custos ou a aplicação de impostos, 

coimas ou medidas corretivas necessárias para fazer com que as 

suas atividades estejam em cumprimento das normas e 

regulamentos e em linha com as interpretações da respetiva 

autoridade pública, o que pode prejudicar a atividade e os resultados 

de exploração da Emitente.

 Incêndios, acidentes ou outras situações de catástrofe que afetem 

as suas instalações, florestas ou viveiros podem ter um impacto 

negativo na atividade e nos resultados de exploração da Emitente.

 As alterações climáticas e as medidas legais e regulamentares 

introduzidas em resposta a alterações climáticas podem afetar 

negativamente a atividade e os resultados de exploração da 

Emitente.

 Operações internacionais futuras, incluindo em mercados 

emergentes, poderão estar sujeitas a incertezas económicas, sociais 

e políticas.

 A disponibilidade e os custos das coberturas de seguro podem variar 

consideravelmente de ano para ano em resultado de situações fora 

do controlo da Emitente, o que pode resultar no pagamento de 

prémios mais elevados e em que, periodicamente, a Emitente não 

tenha capacidade para manter níveis ou tipos de seguro adequados.

 Novas tecnologias ou alterações nas preferências do consumidor 

podem afetar a capacidade da Emitente para concorrer com êxito, o 

que pode ter um impacto negativo relevante na atividade e nos 

resultados de exploração da Emitente.

 A atividade da Emitente irá sofrer se esta não conseguir reter 
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quadros superiores e colaboradores chave ou se não conseguir 

atrair e reter colaboradores altamente qualificados.

 Litígios laborais poderiam perturbar as operações da Emitente e o 

relacionamento com os seus clientes.

 A atividade da Emitente exige um investimento significativo e 

contínuo de capital. A Emitente incorre continuamente em despesas 

de capital para manter os seus equipamentos e para cumprir as leis 

ambientais e de segurança, assim como para melhorar a eficiência 

das suas operações. Por outro lado, o prosseguimento de outras 

oportunidades de negócio para fazer crescer a atividade da Emitente 

pode requerer a realização de despesas adicionais de capital. 

Nomeadamente, para os investimentos em curso em Moçambique, 

nos Estados Unidos da América e no desenvolvimento do negócio 

do papel tissue ou outras oportunidades que possam surgir.

 A Emitente pode estar sujeita a determinadas responsabilidades, 

nomeadamente no que diz respeito a processos judiciais.

 A Emitente pode estar sujeita a passivos contingentes relacionados 

com subvenções e subsídios atribuídos ou geridos pelo Governo 

português.

Riscos financeiros

 A variação da taxa de câmbio do euro face a outras divisas pode 

afetar significativamente as receitas do Grupo Portucel, assim como 

algumas rubricas de custo.

 A verificação de variações substanciais nas taxas de juro pode gerar 

um aumento do custo da dívida financeira do Grupo Portucel, o que 

pode ter um efeito material adverso no negócio, situação financeira, 

resultado líquido e cash flows da Emitente.

 Apesar do recurso a seguros de crédito e a outros instrumentos de 

mitigação do risco de crédito, bem como da análise histórica do 

comportamento financeiro dos clientes da Emitente, a política de 

gestão de risco da Emitente pode não ser bem-sucedida no objetivo 

de limitar a sua exposição ao risco de crédito, o que pode afetar 

adversamente o negócio e os resultados das operações da 

Emitente.

 O nível de endividamento da Emitente pode dificultar a prossecução 

das suas atividades.

 Os contratos de financiamento da Emitente contêm condições 

contratuais restritivas (covenants) que podem limitar a capacidade 

de resposta a alterações das condições de mercado ou a 

prossecução de oportunidades de negócio da Emitente.

 Se a Emitente desrespeitar as limitações (covenants) constantes dos 

seus contratos de financiamento, poderá verificar-se uma situação 

de incumprimento dos mesmos, o que poderá originar uma 

antecipação de reembolso.

 Para satisfazer o seu serviço de dívida, a Emitente necessita de 

montantes de liquidez significativos e a sua capacidade para gerar 
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liquidez depende de vários fatores fora do seu controlo.

D.3 Informação de base 

sobre os principais 

riscos específicos 

dos valores 

mobiliários

Riscos relacionados com as Ações Portucel

 A Oferente não pode garantir que o valor das Ações Portucel a 

entregar como contrapartida na Oferta corresponda ao valor de 

mercado das mesmas durante o período da Oferta nem que 

corresponda ao valor implícito no rácio de troca que constituiu a 

contrapartida da Oferta.

 O preço das Ações Portucel pode descer.

 O pagamento futuro de dividendos pela Emitente não se encontra 

assegurado.

 Quaisquer futuros aumentos de capital da Emitente poderão ter um 

impacto negativo no preço das Ações Portucel e resultar numa 

sucessiva diluição da participação dos acionistas.

 Os direitos dos acionistas minoritários da Emitente poderão ver-se 

limitados no quadro da lei portuguesa.

Riscos relacionados com a Oferta

 Possibilidade de deliberações dos órgãos sociais da Semapa (tais 

como as deliberações da Assembleia Geral respeitantes à Oferta) 

serem declaradas nulas ou anuladas se se vier a considerar que se 

encontram em violação dos estatutos da sociedade ou da lei 

aplicável e direitos dos credores em caso de redução do capital.

 Impedimentos de natureza legal ou regulamentar poderão restringir 

certos investimentos por parte dos destinatários da Oferta.

 Poderá ocorrer uma eventual perda da qualidade de sociedade 

aberta da Semapa.

 As condições de transação em mercado das Ações Semapa podem 

ser limitadas, o que poderá levar a falta de liquidez e a volatilidade 

nos preços.

 A Semapa poderá adquirir no futuro outras Ações Semapa, em 

termos e condições diferentes, incluindo em termos de preço.

 Podem ser aplicáveis restrições à transmissão das Ações Semapa 

objeto da Oferta.

 Os acionistas da Oferente que venham a aceitar a Oferta tornar-se-

ão acionistas da Portucel, deixando de ser acionistas da Semapa, 

passando a ficar unicamente expostos ao risco Portucel. 

 O número de ações Portucel necessário para ter direito a um voto é 

superior ao número de ações Semapa necessário para deter um 

voto.

Secção E – Oferta

E.1 Receitas líquidas 

totais na Oferta. 

Estimativa das 

despesas totais 

Oferta

Não aplicável uma vez que se trata de uma oferta pública de aquisição, 

a Oferente não auferirá quaisquer receitas relacionadas com a Oferta.

A Oferente estima que incorrerá em despesas relacionadas com a 

Oferta no montante de €1,2 milhões. 

Deverá ser consultado o ponto E.7 para as despesas que relevam na 
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esfera dos aceitantes da Oferta. 

E.2a Motivos da Oferta, 

afetação dos 

rendimentos, 

montante líquido 

estimado das 

receitas

A intenção da Oferente com a presente Oferta é dar execução à 

deliberação social de aquisição de ações próprias aprovada pela 

Assembleia Geral da Oferente e Sociedade Visada de dia 23 de junho 

de 2015, especificamente convocada para o efeito pela sua acionista 

Sodim. O objetivo das propostas apresentadas pela Sodim na referida 

Assembleia Geral é o de alcançar uma maior racionalização da atual 

estrutura de participações na Semapa e desta na Portucel ao permitir 

aos titulares de Ações Semapa, que não a própria Semapa ou pessoas 

que se encontrem com esta em alguma das situações previstas no n.º 1 

do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, trocarem, se assim o 

quiserem, as suas Ações Semapa por Ações Portucel.

Assinale-se neste âmbito, que:

a) A Sodim comunicou à Oferente ser sua intenção vir a exercer o direito 

potestativo de aquisição de ações Semapa previsto nos mencionados 

artigos 194.º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, caso se 

venham a verificar os respetivos pressupostos, que dão igualmente 

direito ao exercício do direito de venda pelos acionistas que não tenham 

aceite a oferta e que corresponde a uma aceitação mínima de 40,95% 

de Ações Semapa, correspondente a 43.615.732 ações, no universo de 

45,50% Ações Semapa que são objeto da oferta, o que apenas ocorrerá 

se, em momento prévio à redução de capital social da Semapa, se 

concentrarem entre ações próprias da Semapa e outras Ações Semapa 

imputáveis à Sodim, uma quantidade de Ações Semapa representativas 

de 95,44% do capital social desta sociedade;  

b) a Oferente não tomou qualquer decisão quanto à eventualidade de, 

no futuro, após a Oferta, não se tendo preenchido os requisitos 

mencionados nos artigos 194.º e seguintes do Código dos Valores 

Mobiliários para efeitos de aquisição potestativa mas verificando-se os 

requisitos necessários para solicitar a perda da qualidade de sociedade 

aberta da Oferente, vir a promover a perda dessa qualidade de 

sociedade aberta ao abrigo do disposto nas alíneas b) ou c) do nº 1 do 

artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários. 

A Oferente e as entidades que se encontram com ela em alguma das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários e que tenham legitimidade para promover a perda da 

qualidade de sociedade aberta da Oferente desde já declaram que não 

irão solicitar, na sequência da Oferta, a perda da qualidade de 

sociedade aberta da Oferente ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários.

E.3 Termos e condições 

da Oferta
Oferta, objeto e contrapartida

A Oferta é geral e voluntária abrangendo a totalidade das ações 

ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro (um 

Euro) cada, representativas do capital social da Sociedade Visada, que 

não sejam detidas pela própria Oferente e Sociedade Visada ou por 

pessoas que com esta se encontrem em alguma das situações 
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previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.

Considerando que a Oferente e Sociedade Visada detém 5.530 Ações 

Semapa, que revestem a natureza de ações próprias, e que as pessoas 

que se encontram com a Oferente e Sociedade Visada numa das 

situações referidas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários detêm 58.042.546 Ações Semapa, o objeto da Oferta é 

constituído por 48.461.924 Ações Semapa.

A contrapartida da Oferta foi estabelecida nos termos do disposto no 

artigo 177º do Código dos Valores Mobiliários e é constituída por um 

máximo de 164.770.541 ações ordinárias, escriturais e nominativas, 

com o valor nominal de 1 Euro (um Euro) cada, já emitidas e 

representativas de 21,47% do capital social da Portucel e de que a 

Oferente é titular e que se encontram integralmente realizadas, livres de 

quaisquer ónus, encargos ou outras limitações, sobre si ou sobre os 

respetivos direitos inerentes, designadamente quanto aos seus direitos 

patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade.

Acresce que, não obstante não se estar na presença de uma oferta 

pública de aquisição obrigatória, a contrapartida oferecida cumpre 

integralmente com o disposto no número 1 do artigo 188.º do Código 

dos Valores Mobiliários uma vez que é mais elevada que o preço médio 

ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado 

regulamentado durante o período de 6 meses imediatamente anteriores 

à data da publicação do anúncio preliminar da oferta (i.e., preço médio 

ponderado da ação Semapa de €11,794 no período entre 26 de 

novembro de 2014 e 25 de maio de 2015, inclusive). Ainda para este 

efeito, note-se que nem a Oferente, nem as pessoas que, em relação a 

ela, se encontram em alguma das situações previstas no número 1 do 

artigo 20.º do referido diploma adquiriram valores mobiliários da mesma 

categoria das Ações Semapa nos seis meses imediatamente anteriores 

à data da publicação do anúncio preliminar da Oferta.

Cada titular de Ações Semapa, que aceite a presente Oferta receberá 

3,40 Ações Portucel por cada ação da Semapa de que seja titular, com 

arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior.

Para efeitos de determinação da relação de troca entre Ações Semapa 

e Ações Portucel considerou-se a relação entre a cotação média 

ponderada dos referidos títulos observada recentemente em mercado

no período anterior à data de publicação do Anúncio Preliminar da 

Oferta que ocorreu a 25 de maio de 2015.

A relação de troca oferecida é superior à relação de troca implícita na 

cotação de fecho da Ação Semapa (€13,740 por ação) e na cotação de 

fecho da Ação Portucel (€4,069 por ação) da última sessão de mercado 

regulamentado anterior ao dia da publicação do Anúncio Preliminar da 

Oferta (sessão de 22 de maio de 2015), ou seja, 3,38, e situa-se nos 

patamares mais elevados registados em mercado no período mais 

recente, designadamente nos dois últimos anos, em que o rácio médio 

de troca foi de 3,09 em 2014 e 3,05 em 2015 (até 22 de maio).

Acrescenta-se ainda que a relação de troca oferecida é:
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(a) 8,8% superior ao rácio médio do mês anterior àquela data 

(3,12), i.e. no período entre 23 de abril de 2015 e 22 de maio de 

2015 (inclusive);

(b) 12,2% superior ao rácio médio dos 3 meses anteriores àquela 

data (3,03), i.e. no período entre 22 de fevereiro de 2015 e 22 de 

maio de 2015 (inclusive); e

(c) 10,6 % superior ao rácio médio dos 6 meses anteriores àquela 

data (3,07), i.e. no período entre 24 de novembro de 2014 e 22 

de maio de 2015 (inclusive).

Considerando a cotação de fecho da Ação Portucel em 22 de maio de 

2015, última sessão de mercado regulamentado anterior ao dia da

publicação do Anúncio Preliminar de Lançamento da Oferta, de €4,069 

por ação, esta contrapartida corresponde a um preço global 

(arredondado) equivalente a €13,835 por Ação Semapa, o que 

representa um prémio de:

(a) 17,5% face à média ponderada da cotação da Ação Semapa 

nos 180 dias anteriores a 22 de maio de 2015 (isto é, entre 24 

de novembro de 2014 e 22 de maio de 2015, inclusive), de 

€11,772;

(b) 7,1%, face à média ponderada da cotação da Ação Semapa nos 

90 dias anteriores a 22 de maio de 2015 (isto é, entre 22 de 

fevereiro de 2015 e 22 de maio de 2015, inclusive), que se 

situou em €12,913;

(c) 4,3% face à média ponderada da cotação da Ação Semapa nos 

30 dias anteriores a 22 de maio de 2015 (isto é, 23 de abril de 

2015 e 22 de maio de 2015, inclusive), de €13,260; e

(d) 0,7% face à cotação de fecho da ação Semapa de 22 de maio 

de 2015, de €13,740.

Sublinha-se que tomando como referência o valor da Ação Semapa 

acima referido (€13,835), a rentabilidade acionista, incluindo dividendos 

recebidos (medida pelo indicador “Total Shareholders Return”1

publicado pela Bloomberg), ascendia a:

(a) 34% no período de 3 meses anterior a 22 de maio de 2015 

(inclusive);

(b) 50% no período de 6 meses anterior à mesma data;

(c) 43% no ano anterior à mesma data;

(d) 113% no período de 2 anos anterior à mesma data, que 

                                                     
1

Total Shareholder Return inclui i) ganhos brutos de capital e dividendos e ii) é calculado segundo a função da Bloomberg 
“CUMULATIVE_TOT_RETURN_GROSS_DVDS”.
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corresponde a um ganho anualizado de 46%;

(e) 127% no período de 5 anos anterior à mesma data, que 

corresponde a um ganho anualizado de 18%.

O referencial de €13,835 para a Ação Semapa é 11,0% inferior à média 

aritmética dos target prices da ação atribuídos pelas Casas de 

Research em 2015 até à data de divulgação do Anúncio Preliminar (25 

de maio de 2015), que ascende a €15,550. Observa-se, contudo, que 

desde o início de 2014 até à data do Anúncio Preliminar, e tendo por 

base os dados disponíveis na Bloomberg, em média, a cotação média 

ponderada da Semapa se situou em patamar cerca de 14,3% inferior à 

média dos target prices.

A média de €15,550 acima referida foi calculada com base nos 

seguintes target prices emitidos, no último ano, até à data de publicação 

do Anúncio Preliminar, pelas seguintes Casas de Research: 

Casa de Research Data Target Price (€)

Caixa BI 18/05/2015 12,10

BPI 25/03/2015 16,55

BESi 30/04/2015 18,00

Fonte: Bloomberg, 22 de maio de 2015.

Nos casos em que, por virtude da aplicação do rácio de troca, ao 

número de Ações Semapa a alienar por cada acionista da Semapa não 

caiba um número inteiro de Ações Portucel, será a contrapartida 

constituída, então, pelo número inteiro de Ações Portucel a que tal 

número de Ações Semapa dê lugar acrescido de uma componente em 

numerário, arredondada para duas casas decimais, se for o caso, 

correspondente à fração de Ação Portucel que exceda o número inteiro 

de tais ações que lhe caberia, na quantia que resultar da valorização da 

respetiva fração ao valor da ação Portucel implícito no termo de troca 

estabelecido (€4,069).

Caso o(s) aceitante(s) que sejam titulares de mais do que uma conta de 

títulos em que estejam registadas ações da Semapa pretendam, para 

efeitos da aceitação da Oferta, agrupar a sua posição global em tais 

ações, deverão informar-se junto do(s) respetivo(s) Intermediário(s) 

Financeiro(s) custodiante(s) sobre os procedimentos a adotar e custos 

associados.

As Ações Portucel que vierem a ser atribuídas aos aceitantes serão 

creditadas nas contas de registo de valores mobiliários escriturais de 

que aqueles sejam titulares, junto de intermediário financeiro legalmente 

habilitado, e onde se encontravam registadas as Ações. De igual modo 

será creditado o montante em numerário, caso a ele haja lugar, na conta 

associada à anteriormente referida.

Aceitação e Período da Oferta  

A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários deve manifestar-
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se durante o Período da Oferta, através de ordens de venda 

transmitidas aos intermediários financeiros junto dos quais as Ações 

Semapa de que sejam titulares se encontrem registadas.

O Período da Oferta decorrerá durante três semanas, entre as 08:30 

horas do dia 6 de julho de 2015 e as 15:00 horas do dia 24 de julho de 

2015, podendo as respetivas ordens de aceitação ser recebidas até ao 

termo deste prazo.

Os destinatários da Oferta têm o direito de revogar a declaração de 

aceitação através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro 

que a recebeu:

(i) em geral, até cinco dias antes do termo do Período da Oferta, ou 

seja, até às 15:00 horas do dia 17 de julho de 2015, inclusive;

(ii) no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia 

do período de aceitação, ou seja, até às 15:00 horas do dia 24

de julho de 2015;

(iii) no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia 

posterior ao termo da suspensão, com direito à restituição do 

que tenha sido entregue.

O intermediário financeiro responsável pelos serviços de assistência à 

Oferta é o BPI. 

E.4 Interesses 

significativos para a 

Oferta e situações 

de conflito de 

interesses

O BPI, enquanto intermediário financeiro responsável pelos serviços de 

assistência à Oferta, tem um interesse financeiro direto na mesma, a 

título de remuneração pela prestação daquele serviço. A remuneração 

do BPI pelos serviços de assistência à Oferta ascenderá, no máximo 

(caso sejam adquiridas a totalidade das 48.461.924 Ações Semapa 

objeto da Oferta) a cerca de €670.471. Tal remuneração, fixada no 

correspondente contrato de assistência, corresponde naturalmente a 

remuneração de mercado, em linha com o que constitui prática em 

operações da natureza e dimensão da Oferta. Por outro lado, ao Banco 

BPI, S.A. - entidade que detém diretamente todo o capital e inerentes 

direitos de voto do BPI – são imputados direitos de voto inerentes a 

10.845.855 ações representativas de 10,18% dos direitos de voto na 

Semapa. Em concreto, tal participação é detida pelo Fundo de Pensões 

do Banco BPI, gerido pela BPI Vida e Pensões - Companhia de 

Seguros, S.A.. Por outro lado, mas beneficiando da derrogação de 

imputação prevista no artigo 20.º-A do Código dos Valores Mobiliários, 

refira-se que fundos de investimento geridos pela BPI Gestão de Activos 

- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 

(entidade integral e diretamente detida pelo Banco BPI, S.A.), detém 

168.724 ações representativas de 0,16% dos direitos de voto na 

Semapa e que um fundo de investimento gerido pela sociedade 

comercial de direito luxemburguês BPI Global Investment Management 

Fund Company, S.A. (também integral e diretamente detida pelo Banco 

BPI, S.A.) detém 39.259 ações representativas de 0,04% dos direitos de 

voto na Semapa. Deste modo, as referidas entidades - fundo de 

pensões gerido pela BPI Vida e Pensões e fundos de investimento 

mobiliário geridos pela BPI Gestão de Activos e pela BPI Global 
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Investment Management Fund Company - encontram-se, na medida 

das respetivas referidas participações, entre os destinatários da Oferta 

assistida pelo BPI. Assinala-se a este propósito que o BPI considera 

encontrar-se organizado e atuar com pleno respeito pelo disposto na lei 

em matéria de prevenção, identificação e atuação em situações de 

potencial conflito de interesses. Em concreto, e igualmente nos termos 

da lei, o BPI considera que se encontra adotada e divulgada, ao nível de 

todo o grupo BPI (cobrindo por consequência o próprio BPI e as 

mencionadas BPI Vida e Pensões, BPI Gestão de Activos e BPI Global 

Investment Management Fund Company) uma política neste âmbito 

adequada à sua dimensão e organização e à natureza, dimensão e 

complexidade das suas atividades. Neste quadro, considera o BPI 

encontrar-se assegurada a respetiva plena independência na prestação 

dos serviços de assistência à Oferta.

E.5 Nome da pessoa ou 

entidade que propõe 

a venda dos valores

mobiliários.

A Oferente é a Semapa – Sociedade de Gestão e Investimento, SGPS, 

S.A. uma sociedade com sede em Portugal, na Avenida Fontes Pereira 

de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa, com número único de matrícula e de 

pessoa coletiva 502 593 130 e o capital social integralmente subscrito e 

realizado de €106.510.000,00, que é também a Sociedade Visada pela 

Oferta, dado que a Oferta será lançada sobre ações por esta emitidas.

E.6 Indicar o montante e 

a percentagem de 

diluição imediata 

resultante da Oferta

Não aplicável, porquanto a Oferta não implica diluição, uma vez que não 

haverá emissão de novas ações.

E.7 Despesas estimadas 

cobradas ao 

investidor pela 

Emitente

Não serão cobradas quaisquer despesas ao investidor pela Emitente ou 

pela Oferente. 

O investidor suportará os encargos eventualmente cobrados pelo 

intermediário financeiro junto do qual emita a sua ordem, dependendo 

as eventuais despesas pela manutenção de contas de registo de 

valores mobiliários, de corretagem e de realização de operações em 

mercado regulamentado do que estiver fixado, a cada momento, nos 

preçários dos respetivos intermediários financeiros para este tipo de 

serviços. Serão ainda suportados pelo investidor os impostos que 

couberem na sua situação patrimonial.

Serão da responsabilidade dos aceitantes da Oferta quaisquer 

comissões associadas ao serviço de custódia de Ações Portucel que 

venham a ser atribuídas como contrapartida na Oferta.
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2 FATORES DE RISCO

Os potenciais investidores nas Ações Portucel, deverão, previamente à realização do seu 

investimento, tomar em consideração no seu processo de tomada de decisão, em conjunto com a 

demais informação contida neste Prospeto, os fatores de risco que adiante se indicam, 

relacionados com a Emitente e a sua atividade (vide secção 2.1 - Riscos relacionados com a 

Emitente e a sua atividade), relacionados com os valores mobiliários a oferecer (vide secção 2.2 -

Riscos relacionados com as Ações Portucel) e relacionados com a Oferta (vide secção 2.3 –

Riscos relacionados com a Oferta).

Se algum dos eventos descritos de seguida se verificar, os negócios, a condição financeira, os 

resultados operacionais ou as perspetivas futuras da Emitente podem ser adversa e 

materialmente afetados e o valor e o preço de negociação das Ações Portucel pode diminuir, 

resultando na perda de parte ou da totalidade do investimento realizado nas Ações Portucel. Além 

disso, os riscos descritos em seguida não são os únicos que a Emitente pode enfrentar, sendo 

unicamente aqueles que a Emitente considera materiais. A ordem pela qual são enumerados os 

fatores de risco não constitui qualquer indicação da sua importância relativa, da probabilidade da 

sua ocorrência ou do impacto potencial na atividade da Emitente. Os riscos adicionais de que a 

Emitente não tenha conhecimento, ou que acredite não serem materiais, neste momento, podem 

também ter um efeito materialmente adverso no negócio, na condição financeira, nos resultados 

operacionais e nas perspetivas futuras da Emitente.

2.1 Riscos relacionados com a Emitente e com a sua atividade

Fatores de risco relacionados com o enquadramento económico e dos mercados financeiros

2.1.1 Crises económicas e financeiras, bem como um moderado nível de crescimento da 

economia global, poderão afetar a procura pelos produtos e serviços da Emitente, 

bem como as suas receitas e rentabilidade.

A crise económica e financeira que teve início em 2007 e o atual nível de crescimento desigual e 

moderado da economia global, incluindo o grau de crescimento moderado da economia 

portuguesa, tiveram, e poderão continuar a ter, um impacto negativo na procura pelos produtos e 

serviços da Emitente e nas suas receitas e rentabilidade. Os mercados globais enfrentaram 

turbulência significativa nos últimos anos, nomeadamente a crise da dívida da zona Euro que teve 

início com a crise financeira global em 2007 e que, em 2011, já tinha evoluído para uma grave 

crise de dívida soberana. Durante o ano 2011, um conjunto de países da zona Euro viu-se 

confrontado com fortes pressões financeiras e de mercado, que afetaram a sua capacidade de 

obter financiamento, refinanciar-se e fazer face ao serviço da dívida, conforme demonstrado pelos 

valores recorde das taxas de juros da dívida durante a maior parte do ano, o que obrigou 

Portugal, a Grécia e a Irlanda a pedir apoio ao BCE, à CE e ao FMI sob condições rígidas, 

enquanto o receio de contágio para outros países da zona Euro obrigou os governos desses 

países a reduzir os seus níveis de dívida através da implementação de medidas de austeridade 

que, pelo menos no curto prazo, foram vistas como a causa do crescimento económico lento de 

alguns países e da estagnação ou recessão económica doutros. Apesar de Portugal e a Irlanda já 

não se encontrarem sob assistência financeira do BCE, da CE e do FMI, subsistem globalmente 

alguns efeitos destas crises, entre os quais um nível elevado de endividamento das famílias, das 

empresas e dos Estados, com o consequente baixo nível de consumo. Nestas e noutras formas, 

efeitos de crises económicas e financeiras globais nas economias em que a Emitente vende os 

seus produtos ou desenvolve a sua atividade podem afetar significativamente a atividade e 

resultados de exploração da Emitente.
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2.1.2 Uma evolução negativa nas condições económicas em Portugal pode prejudicar a 

atividade da Emitente e os seus resultados de exploração.

Embora a maior parte da pasta de papel e papel produzidos pela Emitente sejam vendidos fora de 

Portugal, as vendas de eletricidade gerada pela Emitente são efetuadas em Portugal. Em 2014, 

as vendas de energia representaram cerca de 9% da receita global da Emitente. A crise 

económica global e os níveis elevados de endividamento do Estado português, acrescidos das 

condições rígidas impostas pelo programa de apoio financeiro pelo BCE e o FMI a que Portugal 

esteve submetido entre maio de 2011 e junho de 2014, conduziram a cortes na despesa pública e 

a aumentos nos impostos. Não obstante Portugal já não se encontrar sob assistência financeira, 

as restrições à despesa pública e os aumentos nos impostos não foram revertidos. Apesar de as 

vendas da Emitente estarem geograficamente diversificadas pela União Europeia, Estados 

Unidos da América e o resto do mundo, uma parcela da sua atividade está concentrada em 

Portugal, nomeadamente as referidas vendas de eletricidade. Se as condições económicas em 

Portugal se deteriorarem, a atividade e os resultados financeiros da Emitente poderão ser 

prejudicados. Acresce que a Emitente detém um conjunto de instalações em Portugal, incluindo 

de produção de papel e de pasta de papel, de geração de energia e viveiros de árvores, pelo que 

as suas operações estão sujeitas a alterações das condições económicas, fiscais, monetárias, 

regulatórias, operacionais e políticas em Portugal. A presença operacional da Emitente em 

Portugal expõe-na a riscos como alterações relevantes nas leis e regulamentações, instabilidade 

e mudanças políticas, financeiras e sociais, bem como a riscos relativos às relações com os seus 

parceiros locais. A ocorrência destes eventos poderá prejudicar a atividade e os resultados de

exploração da Emitente.

2.1.3 As condições dos mercados financeiros podem prejudicar a capacidade de a 

Emitente obter financiamento, aumentar de forma significativa os custos de dívida 

da Emitente, e ter impacto negativo no justo valor dos seus ativos e passivos.

As necessidades de capital da Emitente são financiadas através das receitas geradas pelas suas 

operações, dos empréstimos que contrai com instituições financeiras e da emissão de dívida. 

Estas receitas poderão ser insuficientes e pode ser necessário recorrer a financiamento adicional 

para fazer face às necessidades de capital da Emitente. Desde 2008, os acontecimentos que 

afetaram os mercados financeiros europeus e globais aumentaram a incerteza e a volatilidade 

nesses mercados. Desde o início da crise, os mercados financeiros globais e as condições 

económicas sofreram graves perturbações, continuando voláteis e sujeitos a vulnerabilidades, 

como sejam a deterioração do equilíbrio fiscal, a acumulação rápida de dívida pública e a 

desalavancagem contínua no setor bancário. A vulnerabilidade dos mercados e instituições 

financeiras tornaram mais difícil o acesso ao crédito por parte das empresas. Como resultado da 

disrupção nos mercados de crédito, muitos financiadores aumentaram as taxas de juro, 

implementaram standards de concessão de crédito mais exigentes, impuseram condições mais 

restritivas de acesso ao crédito (incluindo rácios de cobertura de risco mais elevados, 

maturidades mais curtas e montantes menores) ou recusaram o refinanciamento de créditos 

anteriormente concedidos ou o refinanciamento em termos idênticos aos concedidos 

anteriormente à crise. 

Alterações significativas nos mercados financeiros como as acima descritas podem ter um efeito 

significativo adverso na obtenção de financiamento para custear as operações da Emitente e as 

suas demais necessidades de capital, nomeadamente, ter um efeito adverso nos termos 

aplicáveis a eventuais novos financiamentos bancários ou à emissão de dívida pela Emitente e 

consequentemente ter impacto no nível de liquidez da Emitente.
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Por outro lado, alterações significativas nos mercados financeiros, nomeadamente que afetem as 

taxas de juro e de câmbio também podem ter um impacto negativo no justo valor do ativo, 

principalmente o ativo biológico, e do passivo da Emitente. Se houver um impacto negativo no 

justo valor do ativo e passivo da Emitente, esta poderá ter de registar perdas por imparidade.

Riscos operacionais

2.1.4 A Emitente opera em indústrias cíclicas, algo que, no passado, resultou em 

flutuações substanciais nos seus resultados.

Os mercados nos quais a Emitente vende os seus produtos são afetados por alterações nos 

níveis de capacidade e de produção da indústria, os quais estão fora do controlo da Emitente. O 

negócio da produção de papel e de pasta de papel (correspondente ao segmento de Pasta e 

Papel Integrado e ao segmento de Pasta stand alone), que representou cerca de 88%, 90% e 

89% da receita global da Emitente durante os anos findos a 31 de dezembro de 2012, 2013 e

2014, respetivamente, é afetado pelos preços mundiais de BEKP e de papel UWF, tendo sido, 

historicamente, cíclico e sujeito a variações significativas em curtos períodos de tempo, 

dependendo de fatores que incluem a procura mundial de produtos de pasta de papel e de papel, 

capacidade de produção e inventários mundiais de pasta de papel e de papel, e a disponibilidade 

de produtos substitutos de pasta de papel e de papel. A procura por BEKP produzida pela 

Emitente está dependente da capacidade global de produção instalada de pasta de papel e de 

papel, tendo a procura de pasta de papel e de papel sido, historicamente, sensível a fatores 

macroeconómicos, nomeadamente a taxa de desemprego. Uma deterioração da economia global 

pode diminuir de forma significativa a procura dos produtos de pasta de papel e de papel 

produzidos pela Emitente. A título de exemplo, um decréscimo no PIB corresponde normalmente 

a uma redução na procura de determinados produtos da Emitente, tal como papel de impressão. 

As mudanças nas preferências dos consumidores podem também desviar a procura dos produtos 

de papel para substitutos como os meios eletrónicos. Qualquer declínio na procura de BEKP e de 

papel UWF nos mercados do Grupo Portucel pode ter um impacto negativo nas vendas da 

Emitente. 

As flutuações de preços ocorrem como resultado de condições económicas mundiais e regionais, 

restrições de capacidade, aberturas e encerramentos de fábricas, e da oferta e procura tanto de 

matérias-primas como de produtos finais, entre outros fatores. Apesar do nível elevado de 

integração da pasta de papel da Emitente (a maior parte da pasta de papel produzida pela 

Emitente é usada para a sua própria produção de papel), uma descida significativa no preço da 

pasta de papel poderia ter um efeito material prejudicial nas suas receitas operacionais líquidas, 

fluxos de caixa, resultado operacional e resultado líquido. 

Os preços de papel podem também estar sujeitos a flutuações significativas. As flutuações 

cíclicas nos preços do papel advêm principalmente de flutuações dos preços das matérias-primas, 

nomeadamente dos preços da pasta de papel, alterações na oferta e procura mundiais de papel, 

e da situação financeira dos vários intervenientes do mercado (tal como produtores, traders, 

distribuidores, clientes finais, etc.) a nível mundial. Assim sendo, não pode ser dada qualquer 

garantia de que a Emitente conseguirá manter os atuais níveis de vendas ou rentabilidade no 

futuro. Uma descida significativa no preço do papel pode prejudicar as receitas operacionais 

líquidas, fluxos de caixa, resultado operacional e resultado líquido da Emitente. Devido à 

intensidade de capital e aos elevados custos fixos típicos da atividade da Emitente, a sua 

rentabilidade global é sensível a pequenas variações nos volumes de vendas e a pequenas 

alterações no equilíbrio entre a oferta e a procura. Assim, a atividade, a situação financeira e os 

resultados de exploração da Emitente podem ser materialmente afetados num período de quebra 

prolongada e relevante do mercado. Por outro lado, se a Emitente for incapaz de responder a 
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subidas de procura, pode ter de limitar as entregas de algumas encomendas a clientes atuais, o 

que pode prejudicar a sua reputação e as suas relações de longo-prazo com estes clientes. Se a 

Emitente não for capaz de responder oportunamente às alterações na procura dos seus produtos, 

a sua atividade e os seus resultados de exploração podem ser prejudicados.

2.1.5 Os mercados em que a Emitente desenvolve a sua atividade são extremamente 

competitivos, e alguns dos seus concorrentes têm vantagens que podem prejudicar 

a capacidade da Emitente concorrer com eles. A incapacidade da Emitente 

concorrer de forma eficaz prejudicaria a sua atividade e os seus resultados de 

exploração.

As indústrias em que a Emitente opera são extremamente competitivas, sendo de esperar que o 

nível da concorrência em termos de preço e de oferta continue a ser intenso. Os fatores que 

afetam a capacidade de a Emitente concorrer de forma bem-sucedida na indústria incluem a 

qualidade, desempenho, preço, fiabilidade, mix e aceitação pelo mercado dos seus produtos e 

serviços, aceitação pelo mercado dos produtos e serviços dos seus concorrentes, eficiência e 

qualidade de produção dos produtos da Emitente, bem como a reputação da Emitente e o apoio 

prestado aos seus clientes. 

Para além de estar em concorrência com produtores regionais especializados, a Emitente 

concorre também com um conjunto de grandes produtores internacionais de pasta de papel e de 

papel. Qualquer aumento na concorrência nas indústrias em que a Emitente desenvolve a sua 

atividade pode ter um impacto relevante nos seus preços. Adicionalmente, o aumento da 

capacidade de produção pelos concorrentes da Emitente sem que o mesmo seja acompanhado 

de um aumento de procura pode resultar num excesso de oferta em determinadas regiões, 

fazendo descer os preços e diminuindo as margens. A Emitente pode não ser capaz de aproveitar 

as oportunidades de consolidação que surjam no mercado e o desaproveitamento de 

oportunidades de crescimento poderá tornar a Emitente menos competitiva. Um aumento da 

concorrência, resultante principalmente de um excesso de capacidade dos seus concorrentes, 

pode conduzir à perda de quota de mercado pela Emitente, a investimentos acrescidos e à 

redução de preços, sendo que qualquer uma destas situações teria um efeito material adverso na 

situação financeira e nos resultados de exploração da Emitente.

A posição competitiva da Emitente nos mercados da pasta de papel e do papel é influenciada por 

muitos fatores, entre os quais o funcionamento eficiente das suas fábricas, a disponibilidade, 

qualidade e custo das matérias-primas como a madeira, energia, água e químicos, e a 

disponibilidade de mão-de-obra e fornecedores que prestem serviços nos mercados de 

exportação de pasta de papel e de papel. Os concorrentes da Emitente no mercado da pasta de 

papel e do papel no hemisfério sul têm custos de produção consideravelmente mais baixos, o que 

obriga a Emitente a fazer investimentos relevantes de modo a manter preços competitivos e a 

produzir produtos de elevada qualidade. Uma pressão descendente nos preços da pasta de papel 

e do papel por parte dos concorrentes da Emitente pode afetar a sua rentabilidade, especialmente 

se esta for incapaz de manter bases de custos competitivas. 

Alguns dos concorrentes da Emitente poderão ter vantagens relativamente a si, nomeadamente 

maiores recursos financeiros, um custo mais baixo de matérias-primas, energia, mão-de-obra e 

outros custos operacionais e legislação ambiental menos exigente a cumprir. Em consequência, a 

Emitente não pode assegurar que cada uma das suas fábricas, ou das suas operações como um 

todo, irão permanecer competitivas. Ademais, se a Emitente for incapaz de aumentar de forma 

suficiente ou oportuna os preços dos seus produtos para contrariar os efeitos de maiores custos, 

ou se for incapaz de reduzir preços como resposta a uma política agressiva de preços por parte 

dos seus concorrentes, pode perder quota de mercado. Qualquer incapacidade em manter o nível 
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de competitividade terá um impacto negativo na capacidade de a Emitente manter os atuais níveis 

de rentabilidade ou de fazer crescer a atividade.

2.1.6 Riscos associados com a entrada em novas áreas de negócio e projetos.

Como parte da sua estratégia de crescimento, o Grupo Portucel decidiu diversificar a sua 

atividade entrando em novas áreas de negócio. Assim, em fevereiro de 2015, o Grupo Portucel 

celebrou um contrato para a aquisição das ações da sociedade AMS, empresa portuguesa com 

atividade na área do papel tissue, a qual ficou concluída no dia 4 de junho de 2015. Por outro 

lado, também em 2015, o Grupo Portucel iniciou a construção de uma fábrica de pellets nos 

Estados Unidos da América, a qual espera que esteja concluída no terceiro trimestre de 2016. 

A expansão da atividade da Emitente para novas áreas de negócio comporta riscos inerentes a 

esses novos negócios, dos quais se realçam os seguintes:

 o risco associado à capacidade de o Grupo Portucel integrar ou lançar com sucesso os 

novos negócios; 

 o risco da existência de atrasos ou de custos com a integração dos negócios, das 

operações, do pessoal e/ou dos sistemas que não tenham sido antecipados;

 o risco de alteração do enquadramento legislativo que tornou atrativa a entrada em novas

áreas de negócio;

 o risco de que as novas atividades requeiram métodos operacionais e estratégias 

comerciais ou de marketing diversas das empregues pelo Grupo Portucel relativamente 

aos seus outros segmentos de negócio; 

 o risco de o Grupo Portucel não conseguir reter e motivar o pessoal-chave para os novos 

negócios;

 o risco de que as despesas necessárias com o capital ou o fundo de maneio associados 

aos novos negócios sejam superiores às previstas;

 o risco de que os níveis estimados de vendas, lucros e/ou retorno do investimento nos 

novos negócios não se concretize;

 o risco de que as margens associadas aos novos negócios sejam inferiores às previstas, 

exigindo do Grupo Portucel a implementação de medidas extraordinárias para atingir a 

eficiência de custos necessária; e

 o risco associado com a verificação de contingências ou de responsabilidades que não 

tenham sido detetadas à data da aquisição ou cujo valor não tenha sido devidamente 

estimado.

Para mais informação acerca da aquisição da AMS e da construção da fábrica de pellets, vide 

secção 8.1 - Antecedentes e evolução da Emitente.

É ainda relevante no âmbito dos novos projetos o risco associado ao projeto de Moçambique (ver 

secção 8.2.3 – “Moçambique”). Trata-se de um projeto de elevada dimensão e complexidade, cujo 

investimento se estende por um período de tempo alongado, e em relação ao qual não é ainda 

neste momento possível definir com rigor os níveis de investimento total nem a sua 

calendarização. Assim, para além dos riscos identificados acima neste mesmo ponto 2.1.6 para 

os novos negócios que são globalmente aplicáveis a este projeto pelas características inovadoras 

que este projeto tem no âmbito da Portucel, e para além dos riscos inerentes aos mercados 

emergentes adiante identificados no ponto 2.1.17 – “Operações internacionais futuras, incluindo 
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em mercados emergentes, poderão estar sujeitas a incertezas económicas, sociais e políticas”, 

há ainda a considerar: (i) o risco de ser efetuado um investimento gradual durante o período de 

plantação e crescimento da base florestal, com alguma expressão, sem que se concretizem as 

complementares unidades industriais, (ii) o risco do custo associado ao investimento nas 

unidades industriais não poder ser suportado por falta de fundos, falta de financiamento, falta de 

parceiros de capital para o projeto ou simplesmente por se revelar excessivo para os retornos 

esperados na altura do investimento, e (iii) o risco associado ao facto de não existirem ainda na 

data da concretização o conjunto de infraestruturas que são indispensáveis à implementação da 

fase industrial do projeto.

2.1.7 A perda ou uma redução significativa de encomendas, ou alterações dos preços 

cobrados a qualquer um dos seus principais clientes podem prejudicar os 

resultados operacionais e situação financeira da Emitente.

A Emitente vende uma quantidade importante do BEKP e do papel UWF por si produzidos a 

vários grandes clientes. Em 2014, os 10 maiores clientes de pasta de papel da Emitente foram 

responsáveis por 69% das vendas externas de BEKP, sendo que o maior cliente representou 

cerca de 11% dessas vendas. A Emitente estima que os seus 10 maiores clientes de papel 

tenham sido responsáveis por 54% das vendas líquidas de papel UWF em 2014, sendo que o 

maior cliente representou cerca de 10% dessas vendas. Embora a Emitente tente atenuar a 

concentração de clientes vendendo papel UWF para mais de 123 países, qualquer perda de 

grandes clientes ou redução significativa de encomendas de grandes clientes pode prejudicar os 

seus resultados. A Emitente não tem contratos de longo prazo com nenhum dos seus clientes que 

assegure um nível contínuo de negócio com eles. Ademais, os contratos celebrados com os seus 

clientes não são exclusivos e não é costume que contenham compromissos de compra de 

quantidades mínimas. A Emitente acredita que a relação com os seus principais clientes depende 

da sua capacidade de continuar a disponibilizar produtos de qualidade a preços competitivos. Se 

a Emitente perder qualquer um destes clientes ou se sofrer uma redução significativa do nível de 

compras por parte de qualquer um deles, poderá não ser capaz de substituir, rapidamente, o 

volume de negócio perdido e os seus resultados operacionais, bem como a sua atividade poderão 

ser prejudicados. Para além disso, o enfoque nestes grandes clientes pode afetar a capacidade 

de satisfazer encomendas de clientes mais pequenos, especialmente quando a oferta de produto 

for reduzida. A maior parte das vendas da Emitente é efetuada por distribuidores de papel. 

Adicionalmente, alguns dos maiores clientes distribuidores de papel e tipográficos foram 

prejudicados pela atual instabilidade económica e os seus perfis creditícios foram-se 

deteriorando. A perda ou redução de encomendas de qualquer um destes clientes importantes ou 

de outros clientes pode ter um efeito material negativo na atividade e nos resultados de 

exploração e fluxos de caixa da Emitente.

2.1.8 Aumentos relevantes nos preços das matérias-primas, devido a escassez, aumento 

da procura ou motivos relacionados com o número restrito de fornecedores 

externos, sem aumentos correspondentes nos preços de venda, ou qualquer 

perturbação no fornecimento de matérias-primas, podem prejudicar a atividade e 

resultados de exploração da Emitente.

Os preços de venda da maioria dos produtos que a Emitente produz, e os preços de compra de 

muitas das matérias-primas que utiliza, costumam variar em função dos ciclos económicos 

globais. Apesar de, devido ao nível de integração de BEKP produzida pelo Grupo Portucel na 

produção de papel, as variações no custo desta matéria-prima não tenderem a afetar o custo de 

produção de papel do Grupo Portucel, aumentos dos preços de outros custos de produção, 

nomeadamente da madeira, químicos e energia, podem afetar os resultados operacionais da 
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Emitente se esta não conseguir aumentar os preços do papel de modo a compensar de forma 

suficiente os custos acrescidos. A Emitente precisa de quantidades substanciais de madeira, 

químicos e energia para as suas atividades de produção. Os preços e a disponibilidade destas 

matérias-primas poderão estar sujeitos a alterações. Qualquer aumento do custo de matérias-

primas e outros serviços necessários, assim como restrições de fornecedores, pode ter um 

impacto negativo na atividade e resultados de exploração da Emitente. 

Como resultado da dependência da Emitente de um número limitado de fornecedores externos e 

dos desafios que esta poderá enfrentar para obter fornecimentos adequados de matérias-primas, 

a Emitente está sujeita a variações no preço, disponibilidade, qualidade e calendários de 

entregas. Adicionalmente, a Emitente não pode ter a certeza de que os seus fornecedores atuais 

irão continuar a fornecer-lhe as quantidades de matérias-primas de que precisa ou satisfazer as 

suas especificações e requisitos de qualidade previstos. Qualquer interrupção no fornecimento de 

matérias-primas cuja oferta é limitada pode prejudicar de forma significativa a capacidade de a 

Emitente produzir os seus produtos até que seja identificada uma eventual nova fonte de 

fornecimento. Embora a Emitente acredite que existem outros fornecedores destas matérias-

primas, pode não conseguir encontrar rapidamente um canal de fornecimento alternativo em 

quantidades suficientes e em termos comercialmente satisfatórios. Qualquer falha no 

desempenho por parte dos fornecedores da Emitente pode conduzir à interrupção da produção 

dos seus produtos, o que teria um efeito materialmente negativo na sua atividade.

A madeira de eucalipto é a principal matéria-prima utilizada nos produtos de pasta de papel e de 

papel fabricados pela Emitente. As flutuações do preço e quaisquer dificuldades encontradas no 

fornecimento de madeira podem ter um impacto significativo nos custos de produção de BEKP. 

Ademais, outras indústrias podem concorrer pelas mesmas matérias-primas, fazendo subir os 

preços destas. A plantação de novas áreas de eucaliptos está sujeita a autorização dos 

proprietários de áreas florestais e de diversas entidades públicas e privadas, os quais poderão 

demorar na aprovação de novos projetos. O Grupo Portucel assegura a gestão de um património 

florestal de cerca de 122.000 hectares, em Portugal continental e nos Açores, onde cerca de 73% 

da área é ocupada por eucaliptos. Para além disso, apesar de praticamente todos os eucaliptais 

que a Emitente detém serem objeto de certificação, só uma pequena parte dos eucaliptais 

portugueses está certificada. Tendo em conta que uma parte substancial do fornecimento externo 

de eucaliptos da Emitente vem de eucaliptais portugueses, isto poderá limitar a capacidade de a 

Emitente fornecer os seus clientes com produtos feitos a partir de madeira certificada. Eventuais 

alterações na regulamentação e uma procura acrescida por terrenos ou eucaliptos em Portugal 

para outros usos poderão reduzir a disponibilidade ou aumentar o custo de eucaliptos disponíveis 

para a produção de pasta de papel e de papel. Além disso, a oferta e o preço da madeira podem 

ser negativamente afetados por condições atmosféricas e outros acontecimentos. Reduções na 

oferta doméstica em termos de volume ou de qualidade para fazer face às necessidades da 

Emitente, poderão resultar na necessidade de aumentar a quantidade de madeira importada, 

podendo, assim, aumentar os custos da Emitente, o que poderá ter um efeito negativo nos seus 

resultados de exploração.

2.1.9 Aumentos dos custos de transporte ou perturbações nos serviços de transporte 

podem prejudicar a atividade e os resultados de exploração da Emitente.

A atividade da Emitente está dependente de serviços de transporte contratados a terceiros. A 

Emitente depende fortemente de transportes rodoviários, ferroviários e marítimos para a entrega 

de matérias-primas nas suas fábricas e dos seus produtos aos clientes. As operações ferroviárias, 

rodoviárias e marítimas estão sujeitas a limitações de capacidade, bem como a vários riscos, 

nomeadamente perturbações de índole atmosférica e abrandamentos devido a greves e outras 
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paralisações laborais. Se houver alterações materiais na disponibilidade ou custo de serviços 

ferroviários, rodoviários ou marítimos, poderemos não ser capazes de providenciar alternativas de 

transporte em termos aceitáveis, o que poderá levar a interrupções ou abrandamentos na 

atividade da Emitente ou a custos acrescidos.

O custo dos serviços de transporte é afetado pela volatilidade dos preços dos combustíveis. Dado 

que a Emitente exporta a maioria da pasta de papel e do papel que produz para fora de Portugal, 

um aumento no custo dos serviços de transporte pode ter um efeito material adverso no negócio 

da Emitente. Até agora, a Emitente não foi capaz de refletir a totalidade dos aumentos dos preços 

dos combustíveis nos preços praticados com os seus clientes e pode não vir a ser capaz de o 

fazer no futuro. Se a Emitente não conseguir aumentar os preços dos produtos que vende de 

modo a refletir o aumento do preço do custo dos serviços de transporte, as suas margens 

ilíquidas e os resultados operacionais poderão ser adversamente afetados de modo material.

Se alguns dos prestadores de serviços de transporte da Emitente falhar na entrega atempada de 

matérias-primas, a Emitente pode não ser capaz de produzir os seus produtos dentro do prazo 

acordado. Qualquer falha na entrega atempada de matérias-primas ou de produtos acabados por 

um prestador de serviços de transporte pode denegrir a reputação da Emitente, afetando 

negativamente as suas relações com os respetivos clientes, o que pode ter um efeito material 

adverso no negócio e resultados operacionais daquela.

2.1.10 A disponibilidade e os preços da energia e das matérias-primas necessárias à sua 

produção podem afetar adversamente o negócio e os resultados operacionais da 

Emitente.

A Emitente gera grande parte das suas necessidades energéticas. Em 2014, gerou mais 

eletricidade, predominantemente a partir de recursos renováveis, incluindo biomassa florestal e 

subprodutos operacionais, do que a que utilizou.

Não obstante, a Emitente tem vendido sensivelmente toda a eletricidade que produz à rede 

nacional e adquirido a energia que consome (excluindo a energia a vapor) de fornecedores 

terceiros. O custo da energia é um dos maiores gastos da Emitente, uma vez que as suas 

operações consomem quantidades significativas de energia.

Os preços da energia e das matérias-primas necessárias à sua produção, com exceção da 

biomassa, até certa medida, estão indexados aos preços internacionais do petróleo, os quais são 

imprevisíveis e podem variar significativamente em virtude de ocorrências que estão fora do 

controlo da Emitente, tais como desenvolvimentos geoestratégicos e geopolíticos, ações por parte 

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores de petróleo e gás, a 

oferta e procura de petróleo e gás, guerras, terrorismo e distúrbios em países produtores de 

petróleo e padrões produtivos regionais. Em virtude de fatores contratuais ou de mercado, a 

Emitente pode não conseguir compensar essa volatilidade. A Emitente não garante que está 

protegida contra variações significativas nos preços e disponibilidade de fontes energéticas. 

Incrementos de preço que a Emitente não consiga transpor para os clientes ou perturbações no 

abastecimento de combustível, gás natural e eletricidade, poderão agravar a estrutura de custos 

da Emitente, o que pode ter um efeito adverso relevante no seu negócio e resultados 

operacionais.

2.1.11 Alterações no regime regulatório podem ter um efeito adverso no segmento de 

negócio da energia da Emitente.

Alterações regulatórias nas indústrias em que a Emitente está presente, relacionadas 

nomeadamente com a produção de eletricidade e tarifas de venda, podem ter um efeito adverso 
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no seu segmento de negócio Energia, que representou cerca de 9% das suas receitas totais em 

2014, e, em última instância, nos seus resultados operacionais.

Alterações nas tarifas aplicáveis podem significar uma diminuição do rendimento da Emitente, o 

que pode ter um efeito adverso relevante no seu negócio e resultados operacionais.

2.1.12 As fábricas da Emitente podem enfrentar paragens de produção que podem 

prejudicar o seu negócio e resultados de exploração.

Os processos de produção da Emitente estão dependentes de equipamentos e fábricas de 

importância crucial, tal como as de papel e de pasta de papel. Os seus equipamentos podem 

sofrer avarias como consequência de falhas, danos ou acidentes imprevistos. Acresce que as 

suas fábricas estão também sujeitas ao risco de perda catastrófica devido a eventos imprevistos 

tais como incêndios, explosões ou condições atmosféricas violentas. Mesmo uma perturbação de 

curta duração na produção pode prejudicar as relações da Emitente com os seus clientes, 

fazendo com que estes reduzam a quantidade de produtos acabados que compram ou deixem 

mesmo de comprar produtos à Emitente. Qualquer perturbação desse género pode resultar em 

perdas de receita, custos acrescidos ou diminuição de lucros.

As perturbações na produção podem obrigar a paragens de produção das fábricas da Emitente. 

Essas perturbações podem ocorrer devido a várias circunstâncias, entre as quais a escassez de 

matérias-primas, perturbações na disponibilidade de transportes, disputas laborais, falhas 

mecânicas ou de processo, ou trabalhos de manutenção programados. Qualquer interrupção 

relevante na capacidade de produção da Emitente pode obrigá-la a incorrer em despesas de 

capital relevantes para resolver os problemas ou reparar os danos e a Emitente pode perder 

receitas devido ao tempo de produção perdido. 

No caso de paragem de produção de uma das suas fábricas, esta pode estar sujeita a um período 

de arranque que pode ser mais ou menos prolongado consoante o motivo que levou à paragem de 

produção e outros fatores. A paragem de produção de uma das suas fábricas por um período 

substancial de tempo por qualquer motivo pode ter um efeito prejudicial relevante no negócio e 

nos resultados de exploração da Emitente.

2.1.13 A Emitente está sujeita a extensa regulação, incluindo regulação ambiental, e a falta 

de capacidade para cumprir com a regulação em vigor ou com as alterações 

regulatórias pode ter um impacto negativo na sua atividade e resultados de 

exploração.

A Emitente está sujeita a um vasto leque de legislação e regulamentação relativas ao ambiente, à 

saúde e à segurança no desenvolvimento da sua atividade. As leis e regulamentação que lhe são 

aplicáveis exigem a obtenção de licenças, autorizações e outras aprovações relativamente às 

suas atividades. Em particular, as fábricas em que a Emitente opera estão sujeitas a rigorosa 

regulamentação internacional, nacional e local relativas ao seu desenvolvimento e funcionamento 

(incluindo, entre outras, legislação sobre a aquisição, locação e utilização de terrenos, alvarás de 

construção, conservação da paisagem, controlo do ruído, proteção e licenças ambientais, 

emissões para o ar e para a água, transmissão de energia e congestionamento das redes de 

distribuição). A Emitente vende os seus produtos em cerca de 123 países, estando, por isso, 

sujeita ao enquadramento regulatório das várias jurisdições em que está presente. A título de 

exemplo, a Emitente tem sido parte em alguns processos de anti-dumping em várias jurisdições. 

Este quadro regulamentar impõe encargos e riscos de cumprimento diários significativos. O 

cumprimento destas leis e regulamentações constitui um aspeto significativo do seu setor de 

atividade, sendo necessários recursos legais e financeiros substanciais para assegurar o seu 

cumprimento e para gerir os riscos ambientais. 
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O incumprimento da regulamentação poderia resultar na revogação de licenças, em sanções, 

coimas, ou mesmo em sanções penais. A Emitente acredita que atualmente está em situação de 

cumprimento material de toda a regulamentação aplicável. Contudo, não pode garantir que irá 

continuar a estar em cumprimento de todas as regulamentações aplicáveis, ou que tem 

capacidade para evitar, no futuro, coimas, penalizações, sanções e despesas relevantes 

associadas com aspetos relacionados com o cumprimento. O cumprimento dos requisitos 

regulamentares pode ainda implicar custos substanciais para as suas operações que podem não 

ser recuperáveis.

Os setores de atividade em que a Emitente atua estão sujeitos a um nível de regulação ambiental 

substancial e estão expostos a custos e responsabilidades ambientais. Caso a Emitente incorra 

nos referidos custos e responsabilidades ou adote leis, regulamentação ou políticas e práticas de 

implementação na área ambiental mais restritivas, pode sofrer um efeito negativo material na sua 

situação financeira, nos resultados de exploração ou nos fluxos de caixa. De uma maneira geral, 

as autoridades governamentais competentes estão investidas de poderes para limpar e reparar 

danos ambientais e para cobrar quaisquer custos relacionados às partes responsáveis, incluindo 

aos proprietários de imóveis e às pessoas responsáveis por causar os danos ou a contaminação 

ambientais. Estas autoridades governamentais podem ainda impor um ónus, fiscal ou outro, às 

partes responsáveis para garantir o seu reembolso. 

Para além disso, a indústria do papel europeia confronta-se com uma crescente pressão para 

obter madeira e pasta de papel de florestas geridas de forma sustentável através de vários 

sistemas de certificação. A madeira das suas florestas e a maioria da madeira importada da 

América do Sul é certificada. Contudo, o mercado ibérico é caracterizado por pequenas florestas 

que pertencem a um número considerável de pequenos proprietários florestais e que, apesar de 

serem geridas de forma sustentável, não são todas certificadas  Os proprietários florestais estão 

atualmente a conduzir um processo com vista ao aumento da proporção de florestas certificadas 

em Portugal e em Espanha com o apoio da Emitente, no entanto, estes benefícios só se 

concretizam a longo prazo.

As leis e a regulamentação ambientais que lhe são aplicáveis sofreram várias alterações nos 

últimos anos e é provável que se tornem mais rigorosas no futuro. A título de exemplo, a 

legislação local e nacional tornou-se mais exigente no que diz respeito ao controlo dos resíduos. 

Não se pode prever o momento ou a forma de futuras iniciativas regulamentares ou de aplicação 

da lei, ou o montante das despesas de capital acrescidas ou de outras despesas que serão 

necessárias para cumprir com os requisitos regulamentares ambientais ou outros, ou se estes 

custos poderão ser refletidos nos clientes através de um aumento dos preços. Alterações das leis 

e regulamentação existentes podem afetar de forma relevante e negativa a atividade e os 

resultados de exploração da Emitente.

2.1.14 A atividade da Emitente é conduzida sob controlos administrativos de natureza 

diversa.

A Emitente está sujeita a supervisão por parte de um conjunto de autoridades administrativas 

públicas em áreas como laboral, fiscal e ambiente, entre outras. A Emitente acredita que a sua 

atividade cumpre as normas e a regulamentos administrativos materiais aplicáveis em todas as 

suas vertentes relevantes. Contudo, as autoridades competentes poderão não concordar com a 

sua interpretação das referidas normas e regulamentos. No passado, a Emitente foi objeto de 

processos por alegadas violações das referidas normas e regulamentos e pode voltar a sê-lo no 

futuro. As autoridades públicas podem decidir realizar auditorias, revisões ou inspeções às suas 

atividades, o que pode significar um acréscimo de custos ou a aplicação de impostos, coimas ou 

medidas corretivas necessárias para fazer com que as suas atividades estejam em cumprimento 
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das normas e regulamentos e em linha com as interpretações da respetiva autoridade pública, o 

que pode prejudicar a atividade e os resultados de exploração da Emitente.

2.1.15 Incêndios, acidentes ou outras situações de catástrofe que afetem as suas 

instalações, florestas ou viveiros podem ter um impacto negativo na atividade e nos 

resultados de exploração da Emitente.

A paisagem portuguesa está sujeita a incêndios e a outras situações de catástrofe e as suas 

florestas têm sido palco de eventos desta natureza no passado. Incêndios fora de controlo podem 

atingir grandes partes das suas florestas e dos seus viveiros no futuro, queimando-os, e os riscos 

de incêndio podem aumentar em resultado de alterações climáticas. Embora a Emitente tenha 

implementado planos de prevenção e de proteção de incêndio abrangentes para evitar e atenuar 

estes riscos (a título de exemplo refira-se que a Emitente investiu em 2014 cerca de €3 milhões 

em ações de prevenção e apoio ao combate de incêndios, investimento este que está em linha 

com o dos anos anteriores), estas medidas podem não ser suficientes para evitar danos às suas 

florestas e aos seus viveiros resultantes de incêndios ou de outras situações de catástrofe. Os 

incêndios constituem um risco de destruição das suas existências de madeira, presentes e 

futuras, ao mesmo tempo que aumentam também os custos de florestamento e posterior 

preparação da terra para plantação.

A Emitente está exposta aos riscos de incidentes operacionais e outros incidentes relacionados 

com segurança. Podem eventualmente ocorrer acidentes ou outras situações imprevisíveis, e não 

é garantido que os seguros da Emitente cubram os prejuízos resultantes dos mesmos. Para além 

disso, algumas das instalações da Emitente estão situadas em áreas com elevado risco de 

tremores de terra. Adicionalmente, se as suas fontes de madeira ou as dos seus fornecedores 

ficarem danificadas devido a incêndio, acidentes ou outros eventos, a sua capacidade de 

fornecimento de madeira da região para as suas fábricas poderá ser posta em causa. Acresce 

que se as instalações da Emitente ficarem danificadas, tal pode afetar a capacidade de produção 

dos seus produtos. Estas situações poderiam ter um impacto negativo nas suas operações.

2.1.16 As alterações climáticas e as medidas legais e regulamentares introduzidas em 

resposta a alterações climáticas podem afetar negativamente a atividade e os 

resultados de exploração da Emitente.

Um número crescente de cientistas, ambientalistas, organizações internacionais, entidades 

reguladoras e outros peritos acreditam que as alterações climáticas globais têm contribuído e 

continuarão a contribuir para a crescente imprevisibilidade, frequência e gravidade dos padrões 

meteorológicos e dos desastres naturais em determinadas partes do mundo. Em consequência, 

foram introduzidas medidas legais e regulamentares em inúmeros países, numa tentativa de 

reduzir o grau das emissões de gases com efeito de estufa e de outras emissões de carbono, que 

alguns alegam contribuir de forma substancial para as alterações climáticas globais. Para além 

disso, os incentivos legais e financeiros que favorecem os combustíveis alternativos estão a levar 

a uma crescente utilização sustentável de fontes de combustível não fóssil para a produção de 

eletricidade. As reduções das emissões de gases com efeito de estufa e as iniciativas que 

favorecem a utilização de fontes de combustível não fóssil poderiam resultar num aumento dos 

custos da energia, do transporte e das matérias-primas, e podem obrigar a Emitente a fazer 

investimentos adicionais nas suas fábricas e nos seus equipamentos.

De 2008 a 2012, a Emitente não tinha de pagar as suas emissões de carbono. Contudo, desde 

2013, o regime de livre atribuição de direitos de emissão sofreu alterações na sequência de uma 

Diretiva da União Europeia, com base nas referências para o mercado de pasta e de papel, e com 

base em critérios de fugas de carbono. A livre atribuição manter-se-á parcialmente (cerca de 75% 
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das emissões da Emitente). Desta forma, a Emitente terá de passar a adquirir as licenças de 

emissões de carbono de que vier a necessitar, a um preço sujeito a variações de mercado e que, 

como tal, pode vir a aumentar no futuro. Esta alteração irá aumentar os custos da indústria

transformadora em geral e, nomeadamente, da indústria da pasta de papel e do papel, sem 

qualquer compensação pelo CO2 que é anualmente absorvido pelas florestas desta indústria. 

Acresce que as eventuais alterações climáticas que tenham um impacto negativo nas condições 

climáticas em Portugal poderão ter um impacto adverso na taxa de crescimento e na qualidade 

das florestas da Emitente ou nos seus custos de produção. As alterações dos níveis de 

pluviosidade e de outros padrões meteorológicos poderão resultar em falta de água, a qual 

constitui um recurso crucial para os processos de fabricação da Emitente. Adicionalmente, as 

alterações climáticas podem aumentar a propagação de doenças e de pestilências na madeira 

fornecida à Emitente. Não obstante a Emitente não poder prever o impacto das alterações das 

condições climáticas globais ou das respostas legais dos reguladores e da sociedade às 

preocupações com as alterações climáticas globais, quaisquer situações deste tipo podem 

prejudicar a sua atividade e os seus resultados de exploração.

2.1.17 Operações internacionais futuras, incluindo em mercados emergentes, poderão 

estar sujeitas a incertezas económicas, sociais e políticas.

Atualmente a Emitente exerce uma pequena parte da sua atividade em localizações 

internacionais, incluindo em Moçambique, e pode expandir-se para locais adicionais. Assim, pode 

ser confrontada com um conjunto de riscos associados com a operação em mercados 

emergentes que poderão ter um impacto relevante na sua atividade e nos resultados de 

exploração. Estes riscos incluem a adaptação aos requisitos regulatórios locais, o cumprimento 

das leis e da regulamentação aplicáveis a entidades estrangeiras, a incerteza dos processos 

judiciais, e a ausência, perda ou não renovação de acordos favoráveis celebrados com as 

autoridades locais. 

Para além disso, as futuras atividades da Emitente em mercados emergentes podem envolver um 

conjunto de riscos que têm uma maior prevalência aí do que em mercados desenvolvidos, tais 

como instabilidade económica, governamental e militar, agitação social, a possibilidade de a 

regulamentação governamental sofrer alterações significativas, a nacionalização e a expropriação 

da propriedade privada, dificuldades na cobrança de pagamentos, flutuações significativas nas 

taxas de juro e de câmbio, alterações do quadro fiscal, a imprevisibilidade da execução de 

disposições contratuais, medidas de controlo de divisas e outras intervenções ou restrições 

desfavoráveis impostas por autoridades públicas, podendo todas colocar exigências 

desproporcionais à administração da Emitente e ao seu pessoal. A verificação de um ou mais 

destes riscos, em Moçambique ou em qualquer outro país ou região em que possa vir a 

desenvolver a sua atividade no futuro, poderá ter um efeito negativo relevante na atividade e nos 

resultados de exploração da Emitente.

2.1.18 A disponibilidade e os custos das coberturas de seguro podem variar 

consideravelmente de ano para ano em resultado de situações fora do controlo da 

Emitente, o que pode resultar no pagamento de prémios mais elevados e em que, 

periodicamente, a Emitente não tenha capacidade para manter níveis ou tipos de 

seguro adequados.

A Emitente está exposta aos riscos inerentes aos mercados em que atua. Embora procure obter 

coberturas de seguro adequadas relativamente aos principais riscos associados a cada uma das 

suas atividades, a Emitente não pode garantir que tais coberturas de seguro sejam ou venham a 

ser suficientes para cobrir todas as perdas possíveis com que pode ser confrontada no futuro. 

Caso venha a sofrer uma grave perda que não seja objeto de cobertura por seguro ou uma perda 
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que exceda de forma significativa os limites de cobertura estabelecidos nas suas apólices de 

seguro, os custos daí resultantes podem ter um efeito negativo relevante na sua atividade e nos 

seus resultados de exploração. Acresce que as apólices de seguro da Emitente estão sujeitas a 

revisão pelas suas seguradoras. O mercado dos seguros continua a ser cíclico, e situações de 

catástrofe podem alterar o estado do mercado dos seguros, levando a aumentos súbitos e 

inesperados dos prémios e das franquias e à indisponibilidade de coberturas devido a motivos 

totalmente alheios à atividade da Emitente. Se o nível dos prémios aumentar no futuro, a Emitente 

pode não ter capacidade para manter uma cobertura de seguro comparável às que se encontram 

atualmente em vigor a custos comparáveis, ou sequer mantê-la. Caso não possa repercutir um 

eventual aumento dos prémios de seguro para os seus clientes, esses custos adicionais poderão 

ter um efeito negativo relevante na sua atividade e nos seus resultados de exploração.

2.1.19 Novas tecnologias ou alterações nas preferências do consumidor podem afetar a 

capacidade da Emitente para concorrer com êxito.

Podem surgir novas tecnologias ou processos inovadores e as tecnologias existentes podem 

registar novos desenvolvimentos nos setores de atividade em que a Emitente está ativa, o que 

pode ter um impacto nos métodos de produção ou na qualidade dos seus produtos. Alterações 

inesperadas e repentinas nas tecnologias utilizadas ou o desenvolvimento de processos 

inovadores que afetem o setor de atividade da Emitente podem tornar as suas tecnologias e os 

seus produtos obsoletos, ou menos competitivos, no futuro. O desenvolvimento contínuo de 

tecnologias avançadas para novos produtos e melhoramentos de produtos, nomeadamente no 

âmbito da sua atividade de pasta de papel e de papel, é uma forma importante de manter a 

competitividade dos preços praticados. Se a Emitente não conseguir acompanhar o ritmo das 

alterações tecnológicas nos sectores industriais em que opera, a Emitente pode sofrer um 

decréscimo das encomendas, erosão dos preços e margens mais baixas. A sua falta de 

capacidade para se antecipar a desenvolvimentos tecnológicos, a evoluções dos padrões da 

indústria ou à procura do consumidor, ou de responder rapidamente aos mesmos, poderá ter um 

efeito negativo relevante na sua atividade e nos seus resultados de exploração. Por outro lado, as 

pressões competitivas poderão forçar a Emitente a implementar estas novas tecnologias com 

custos substanciais. 

Para além disso, as tendências da publicidade, da comunicação, da transmissão e da 

armazenagem de dados e dos meios eletrónicos poderão afetar negativamente a procura de 

suportes de impressão tradicionais e outras aplicações do papel, incluindo os seus produtos e os 

dos seus clientes. Se bem que estas tendências não possam ser previstas com certeza, a 

concorrência com os meios eletrónicos pode levar a uma procura mais fraca de determinados 

produtos em alguns dos seus mercados. Quaisquer das referidas alterações das preferências do 

consumidor ou de outras tendências poderá ter um impacto negativo relevante na atividade e nos 

resultados de exploração da Emitente.

2.1.20 A atividade da Emitente irá sofrer se esta não conseguir reter quadros superiores e 

colaboradores chave ou se não conseguir atrair e reter colaboradores altamente 

qualificados.

O êxito da Emitente depende em grande parte do pleno envolvimento dos seus quadros 

superiores e de colaboradores que tenham uma experiência profissional de valor, em todas as 

áreas de atividade. A capacidade da Emitente para reter e motivar os seus quadros superiores e 

demais colaboradores chave e para atrair colaboradores altamente qualificados afeta de forma 

significativa a sua capacidade para prosseguir a sua atividade com êxito e para expandir as suas 

operações no futuro. A Emitente pode não conseguir contratar e reter quadros locais altamente 

qualificados nas geografias para onde está atualmente a expandir o seu negócio, nomeadamente, 
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Moçambique e Estados Unidos da América. Se a Emitente perder quadros superiores ou quadros 

locais com experiência significativa nos mercados em que está ativa, poderá deparar-se com 

dificuldades em encontrar e atrair substitutos adequados. Tal poderá ter um impacto negativo na 

sua atividade e nos resultados de exploração.

2.1.21 Litígios laborais poderiam perturbar as operações da Emitente e o relacionamento 

com os seus clientes.

Uma parte dos empregados da Emitente é representada por sindicatos no âmbito de contratos 

coletivos de trabalho que estão sujeitos a renovações periódicas. A Emitente poderá não 

conseguir negociar novos contratos coletivos de trabalho em termos aceitáveis, o que poderá 

conduzir a litígios laborais. Para além disso, no futuro a Emitente poderá procurar assinar, ou ser 

obrigada a procurar assinar, acordos com os seus empregados relativos a reduções de mão-de-

obra, encerramentos e outro tipo de reestruturação. A Emitente pode ainda vir a estar sujeita a 

aumentos relevantes nos custos ou a normas laborais adicionais, impostos por convenções com 

sindicatos. Embora a Emitente acredite que tem boas relações com os seus empregados, é 

possível que no futuro haja greves, paralisações do trabalho ou outros distúrbios laborais que 

poderão ter um impacto negativo na sua atividade.

2.1.22 A atividade da Emitente exige um investimento significativo e contínuo de capital.

A Emitente incorre continuamente em despesas de capital para manter os seus equipamentos e 

para cumprir as leis ambientais e de segurança, assim como para melhorar a eficiência das suas 

operações. Por outro lado, o prosseguimento de outras oportunidades de negócio para fazer 

crescer a atividade da Emitente pode requerer a realização de despesas adicionais de capital. 

Nomeadamente, para os investimentos em curso em Moçambique, nos Estados Unidos da 

América e no desenvolvimento do negócio do papel tissue ou outras oportunidades que possam 

surgir.

2.1.23 A Emitente pode estar sujeita a determinadas responsabilidades, nomeadamente no 

que diz respeito a processos judiciais.

A Emitente está exposta ao risco de responsabilidades decorrentes de processos judiciais. A 

Emitente realiza uma avaliação das pretensões e dos processos judiciais para determinar a 

probabilidade de resultados desfavoráveis registando provisões nas suas contas para o efeito; 

contudo, os resultados ou perdas efetivos podem diferir significativamente e ter um impacto 

negativo na sua atividade.

2.1.24 A Emitente pode estar sujeita a passivos contingentes relacionados com 

subvenções e subsídios atribuídos ou geridos pelo Governo português.

A Emitente beneficia de incentivos fiscais e financeiros atribuídos ou geridos pelo Governo 

português relativamente a um conjunto de investimentos, cuja retenção está sujeita a 

determinadas condições, incluindo o cumprimento de níveis de empregabilidade e de produção. 

Apesar de a Emitente acreditar que as referidas condições estão a ser cumpridas, não o fazer 

poderia resultar na retirada de tais apoios ou numa obrigação de reembolso.

Riscos financeiros

2.1.25 Risco cambial

A variação da taxa de câmbio do euro face a outras divisas pode afetar significativamente as 

receitas do Grupo Portucel, assim como algumas rubricas de custo.
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Por um lado, uma parte significativa das vendas do Grupo Portucel (cerca de 47% das vendas 

totais consolidadas do primeiro trimestre de 2015) é denominada em moedas diferentes do euro, 

pelo que a variação da taxa de câmbio do euro face a essas moedas pode ter um efeito 

significativo nas vendas, sendo a moeda com maior impacto o dólar norte-americano, que 

representou no mesmo período cerca de 31% do referido indicador. As vendas em libras 

esterlinas e em francos suíços têm igualmente alguma expressão, tendo as vendas noutras 

moedas menor significado.

Também as compras de algumas matérias-primas, energia e a contratação de serviços de 

logística são efetuadas em dólares norte-americanos ou, de forma direta ou indireta, afetadas 

pela sua cotação, pelo que variações nesta moeda poderão ter um impacto nos valores de 

aquisição de bens e serviços pelo Grupo Portucel. 

Uma vez concretizada uma venda ou compra em moeda diferente do euro, o Grupo Portucel 

incorre em risco cambial até ao recebimento ou pagamento dessa venda, existindo 

permanentemente, no seu ativo, um montante significativo de créditos a receber, assim como, 

embora com menor expressão, débitos a pagar, expostos a risco cambial.

Nos seus ativos, o Grupo Portucel detém uma filial comercial nos Estados Unidos da América, a 

Portucel Soporcel North America, cujos capitais próprios ascendem a cerca de USD$ 25 milhões 

(cerca de €22,3 milhões, ao câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015), estando este 

investimento exposto ao risco cambial. Para além desta operação, o Grupo Portucel tem um 

investimento em curso atualmente no valor global de USD$ 110 milhões (cerca de €98 milhões ao 

câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015), relativos à construção de uma fábrica de 

pellets na Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América.

Quando tal se afigura oportuno, o Grupo Portucel recorre à utilização de instrumentos financeiros 

derivados, de acordo com uma política definida periodicamente, e que tem como objetivo limitar o 

risco líquido de exposição cambial associado às vendas e compras futuras, aos créditos a receber 

e aos débitos a pagar e a outros ativos denominados em moedas diferentes do Euro.

Em 31 de dezembro de 2014, uma variação (positiva e negativa) de 10% de todas as taxas de 

câmbio com referência ao Euro, resultaria num impacto nos resultados do período de €5.218.294 

e (€7.501.302), respetivamente e em capital de €2.388.538 e (€1.774.420), considerando o efeito 

das operações de cobertura cambial contratadas nessas datas.

2.1.26 Risco de taxa de juro 

Cerca de 25% do custo da dívida financeira contraída pelo Grupo Portucel está indexado a taxas 

de referência de curto prazo, revistas com uma periodicidade inferior a um ano (geralmente seis 

meses na dívida de médio e longo prazo) e adicionadas de prémios de risco, o que expõe o 

Grupo Portucel a variações nas taxas de juro. Um aumento nas taxas de juro resultaria num 

aumento do custo financeiro do Grupo Portucel nos contratos de financiamento que não sejam 

objeto de instrumentos de mitigação, mesmo que o montante do financiamento se mantenha. 

Apesar de a Emitente ter recorrido à utilização de instrumentos financeiros derivados, 

nomeadamente a swaps de taxa de juro, com o objetivo de fixar a taxa de juro de alguns dos 

empréstimos que obtém dentro de determinados parâmetros, a Emitente não recorre à utilização 

destes instrumentos para mitigar toda a sua exposição ao risco de taxa de juro. Assim, a 

verificação de variações substanciais nas taxas de juro pode gerar um aumento do custo da 

dívida financeira do Grupo Portucel, o que pode ter um efeito material adverso no negócio, 

situação financeira, resultado líquido e cash flows da Emitente.
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A título exemplificativo, um incremento de 0,50% nas taxas de juro sobre as quais são calculados 

os juros dos empréstimos contratados pelo Grupo Portucel teria um impacto nos seus resultados 

antes de impostos do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 em cerca de €2,3 milhões.

2.1.27 Risco de crédito

A Emitente encontra-se sujeita ao risco de incumprimento das obrigações de pagamento das suas 

contrapartes, em particular, dos seus clientes. Em 31 de dezembro de 2014, os montantes dos 

saldos a receber de clientes totalizavam €176,1 milhões, dos quais 158,4 milhões dizem respeito 

a saldos não vencidos.

Com o objetivo de mitigar este risco, a Emitente adotou uma política de gestão da cobertura do 

risco que envolve a implementação de seguros de crédito com entidades independentes 

especializadas. A quase totalidade das vendas que não estão abrangidas por um seguro de 

crédito têm garantias bancárias ou créditos documentários associados, sendo que as vendas que 

não estejam cobertas por nenhuma das formas referidas, se encontram dentro dos limites dos 

saldos máximos previamente aprovados pela Comissão Executiva.

O agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afetem as economias 

locais, pode originar uma deterioração na capacidade dos clientes da Emitente para cumprir com 

as suas obrigações, podendo levar a que as seguradoras de crédito diminuam significativamente 

o montante das linhas que disponibilizam para esses clientes. Como resultado, a Emitente pode 

ter limitações nos montantes que consegue vender a alguns clientes. 

Apesar do recurso a seguros de crédito e a outros instrumentos de mitigação do risco de crédito, 

bem como da análise histórica do comportamento financeiro dos clientes da Emitente, a política 

de gestão de risco da Emitente pode não ser bem-sucedida no objetivo de limitar a sua exposição 

ao risco de crédito, o que pode afetar adversamente o negócio e os resultados das operações da 

Emitente.

2.1.28 O nível de endividamento da Emitente pode dificultar a prossecução das suas 

atividades.

Atualmente, a Emitente tem um montante de dívida cujo serviço envolve recursos significativos. 

Em 31 de março de 2015, o endividamento total bruto da Emitente ascendia a €641,8 milhões. O 

nível de dívida da Emitente pode ter consequências importantes para a sua atividade e 

operações, bem como para os seus acionistas, de entre as quais:

 pode tornar mais difícil o cumprimento das obrigações financeiras da Emitente;

 pode obrigar a Emitente a destinar uma parte significativa dos fluxos de caixa resultantes 

das suas operações para a amortização de dívida, reduzindo assim as disponibilidades de 

caixa para financiar aquisições, projetos de expansão e outros objetivos em geral;

 pode tornar a Emitente mais vulnerável num cenário de retração da sua atividade ou de 

recessão da economia em geral ou dos seus sectores de atividade;

 pode colocar a Emitente numa situação de desvantagem competitiva face aos seus 

concorrentes que tenham níveis de endividamento inferiores ou mais recursos financeiros; 

 pode limitar a flexibilidade da Emitente para reagir à concorrência ou a alterações na sua 

atividade e/ou setores de atividade;

 pode ter um impacto negativo nos termos e condições do crédito concedido à Emitente;
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 pode restringir a capacidade da Emitente de realizar aquisições estratégicas ou de 

explorar determinadas oportunidades de negócio; e

 pode limitar, entre outros aspetos, a capacidade da Emitente para contrair financiamento

adicional e aumentar os custos associados a esse financiamento, ou para angariar capital.

Qualquer um destes ou outros eventos e respetivas consequências podem ter um impacto 

material negativo na capacidade da Emitente para satisfazer as obrigações relacionadas com a 

dívida por si contraída. A capacidade da Emitente para realizar pagamentos, para refinanciar 

dívida ou para financiar aquisições, para fazer investimentos ou realizar outras despesas de 

capital, irá depender do desempenho operacional futuro da Emitente e da sua capacidade para 

gerar liquidez através da prossecução das suas atividades. A capacidade da Emitente para gerar 

liquidez através da prossecução das suas atividades está em grande medida dependente de 

fatores económicos, concorrenciais, legislativos e regulatórios, bem como de outros fatores fora 

do controlo da Emitente. A Emitente pode não ser capaz de gerar liquidez suficiente através da 

prossecução das suas atividades ou de obter capital suficiente para servir a sua dívida, para 

financiar investimentos futuros ou para fazer face a outras despesas de capital. Caso a Emitente 

contraia dívida adicional, os riscos atualmente enfrentados pela Emitente podem intensificar-se.

2.1.29 Os contratos de financiamento da Emitente contêm condições contratuais 

restritivas (covenants) que podem limitar a capacidade de resposta a alterações das 

condições de mercado ou a prossecução de oportunidades de negócio da Emitente.

Alguns dos financiamentos da Emitente contêm condições contratuais restritivas que podem 

limitar a capacidade da Emitente e de algumas das suas filiais para, entre outros:

 contratar ou garantir financiamento adicional ou emitir ações preferenciais;

 pagar dividendos ou efetuar outras distribuições;

 adquirir participações sociais;

 constituir determinadas garantias;

 celebrar transações com sociedades participadas;

 aumentar o capital social ou vender participações em sociedades; e

 vender ativos, fundir-se ou consolidar contas com outra sociedade.

Estas limitações estão sujeitas a um conjunto de importantes reservas e exceções. O 

cumprimento das restrições constantes de algumas destas condições contratuais pode exigir, 

relativamente a determinados rácios, tais como o net debt/EBITDA, a sua manutenção dentro de 

determinados níveis, ou a realização de testes para permitir a execução de transações 

específicas. O facto de a Emitente ter de cumprir as referidas condições contratuais pode ter um 

impacto negativo adverso e prejudicar a sua capacidade de reação a alterações de condições de 

mercado para tirar partido de oportunidades de negócio que considere atrativas, para obter 

financiamento futuro, para financiar despesas operacionais necessárias, ou para suportar um 

abrandamento da sua atividade.

2.1.30 Se a Emitente desrespeitar as limitações (covenants) constantes dos seus 

contratos de financiamento, poderá verificar-se uma situação de incumprimento 

dos mesmos, o que poderá originar uma antecipação de reembolso.

Se a Emitente não tiver capacidade para respeitar as limitações e outras condições constantes 

dos contratos de financiamento por si celebrados, poderá verificar-se uma situação de 
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incumprimento nos termos desses contratos. A capacidade da Emitente para respeitar estas 

limitações e as condições contratuais, incluindo o cumprimento de rácios e testes financeiros, 

quando aplicáveis, pode ser afetada por fatores fora do seu controlo, razão pela qual a Emitente 

não pode garantir que terá capacidade para cumprir pontualmente as cláusulas contratuais, para 

respeitar as referidas limitações ou para satisfazer os referidos rácios e testes financeiros. Em 

caso de incumprimento dos referidos contratos, os financiadores podem ficar desonerados das 

suas obrigações de financiamento ao abrigo dos mesmos contratos e declarar a totalidade do 

valor em dívida vencida e exigível. Acresce que os financiamentos contraídos pela Emitente 

contêm disposições de vencimento antecipado cruzado (cross acceleration) e de incumprimento 

cruzado (cross default), pelo que as obrigações de pagamento no âmbito destes contratos se 

podem vencer e tornar-se exigíveis antecipadamente em caso de incumprimento de outros 

contratos de financiamento.

Caso se verifique qualquer uma destas situações, o valor de mercado dos ativos da Emitente 

pode não ser suficiente para reembolsar a totalidade da sua dívida e a Emitente pode ter 

dificuldades em obter financiamento alternativo. Por outro lado, caso a Emitente consiga obter 

financiamento alternativo neste cenário, o mesmo poderá vir a ser obtido em condições menos 

favoráveis.

2.1.31 Para satisfazer o seu serviço de dívida, a Emitente necessita de montantes de 

liquidez significativos e a sua capacidade para gerar liquidez depende de vários 

fatores fora do seu controlo.

A capacidade da Emitente para servir a sua dívida, para refinanciar a dívida existente e para 

financiar as despesas de capital projetadas e as necessidades de fundo de maneio depende, em 

parte, da capacidade da Emitente para gerar liquidez no futuro. Esta capacidade está, em certa 

medida, dependente de fatores económicos, de mercado, financeiros, competitivos, legislativos, 

regulatórios, e a outros fatores que se encontram fora do controlo da Emitente. Sem prejuízo de 

entender que o seu fundo de maneio é suficiente para as necessidades atuais, ou seja, para um 

período de 12 meses a contar da data da publicação do presente Prospeto, a Emitente não pode 

garantir que irá, através da exploração das suas atividades, gerar um fluxo de capital suficiente, 

que irá realizar aperfeiçoamentos operacionais atempadamente ou que terá à sua disposição 

financiamentos futuros em montante suficiente para permitir o serviço da sua dívida e o 

reembolso dos financiamentos existentes quando este seja devido, ou para financiar as suas 

outras necessidades de liquidez, para além do período referido. Se a Emitente não tiver

capacidade para cumprir as obrigações emergentes dos seus financiamentos, poderá ter de 

adotar planos de financiamento alternativos, como o refinanciamento ou a restruturação da sua 

dívida, vendendo ativos, reduzindo ou adiando os investimentos de capital ou procurando obter 

capital adicional. Nomeadamente, a capacidade de restruturação ou de refinanciamento da dívida 

da Emitente irá em parte depender da sua situação financeira na devida altura. Qualquer 

refinanciamento da dívida da Emitente poderá ser contratado com taxas de juro mais altas do que 

as aplicáveis à dívida atual e poderá exigir da parte da Emitente o cumprimento de condições 

mais onerosas que poderão restringir ainda mais as suas atividades empresariais. As condições 

de instrumentos de dívida existentes ou futuros podem impedir a adoção de algumas destas 

alternativas. Para além disso, se a Emitente não pagar atempadamente os juros ou o capital da 

sua dívida atual, isso conduzirá provavelmente a uma redução da sua notação de crédito, o que 

poderá prejudicar a sua capacidade para contratar financiamento adicional e/ou aumentar o custo 

do financiamento. Perturbações no mercado de capitais e de dívida, como as que se têm feito 

sentir em anos recentes, poderão afetar negativamente a capacidade da Emitente para fazer face 

às suas necessidades de liquidez ou para refinanciar a sua dívida, incluindo a sua capacidade 

para cumprir as obrigações emergentes dos contratos de financiamento existentes ou para 
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contratar novos financiamento. Os bancos que são parte nos contratos de financiamento 

celebrados pela Emitente poderão não estar em situação de satisfazer os seus compromissos de 

financiamento se sofrerem défices de capital e de liquidez ou caso enfrentem um volume 

excessivo de pedidos de financiamento por parte da Emitente e de outros mutuários num curto 

espaço de tempo.

2.2 Riscos relacionados com as Ações Portucel

2.2.1 A Oferente não pode garantir que o valor das Ações Portucel a entregar como 

contrapartida na Oferta corresponda ao valor de mercado das mesmas durante o 

período da Oferta nem que corresponda ao valor implícito no rácio de troca que 

constituiu a contrapartida da Oferta.

As condições da presente Oferta, nomeadamente no que respeita ao estabelecimento da 

contrapartida, foram aprovadas pela Assembleia Geral da Oferente em 23 de junho de 2015. De 

acordo com as referidas condições, o valor implícito das Ações Semapa (€13,835) no rácio de 

troca que constitui a contrapartida da Oferta (3,40) foi calculado tendo por base a cotação de 

fecho da Ação Portucel da sessão de mercado regulamentado anterior ao dia da publicação do 

Anúncio Preliminar da Oferta, isto é, €4,069, (cotação de fecho de 22 de maio de 2015). 

Nem a Oferente, nem a Emitente podem assegurar aos destinatários da Oferta que a cotação de 

mercado da Ação Portucel se mantenha em € 4,069 no decurso do período da Oferta e na data da 

sua atribuição.

Adicionalmente, nem a Oferente, nem a Emitente podem garantir que o preço da Ação Portucel 

em mercado regulamentado não sofra alterações entre o momento da aceitação da Oferta e a 

data da sua liquidação física.

2.2.2 O preço das Ações Portucel pode descer. 

Nem a Oferente nem a Emitente podem garantir aos destinatários da Oferta que o preço de 

negociação em mercado das Ações Portucel não irá descer. Caso isso ocorra após a conclusão 

da Oferta, os destinatários sofrerão, em resultado, uma perda imediata, ainda que não realizada. 

Até ao registo em conta de valores mobiliários escriturais das Ações Portucel, no final da Oferta, 

os destinatários da Oferta não poderão vender as Ações Portucel que lhes sejam atribuídas em 

resultado da troca das suas Ações Semapa. Para além disto, a venda de um número substancial 

de Ações Portucel, incluindo por parte dos investidores que recebam Ações Portucel na sequência 

da Oferta (cujo objetivo de investimento ou estratégia pode levar a que alienem as Ações 

Portucel) ou a perceção de que tais vendas poderão ocorrer, pode afetar negativamente o preço 

de negociação em bolsa das Ações Portucel. Em qualquer caso, a cotação das Ações Portucel 

pode estar sujeita a flutuações devido a fatores genéricos de mercado e do setor, nomeadamente 

por alterações nas estimativas financeiras dos analistas de valores mobiliários, por alterações nas 

expetativas dos investidores quanto à evolução dos negócios prosseguidos pela Portucel e por 

alterações das condições vigentes nos mercados de valores mobiliários e/ou no setor de atuação 

da Portucel, entre outros. Muitos destes poderão ser independentes da vontade da Oferente e da

Emitente e podem afetar materialmente o desempenho e o preço de mercado das Ações Portucel, 

independentemente da performance operacional desta e das suas participadas.

2.2.3 O pagamento futuro de dividendos pela Emitente não se encontra assegurado.

Nos termos dos Estatutos da Portucel, a Assembleia Geral delibera por maioria simples, sobre a 

aplicação de 95% dos resultados apurados, nos termos da lei, em cada exercício. Nessa medida, 

a Assembleia Geral considerará, em cada exercício, a capacidade da Portucel para distribuir 
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dividendos, atendendo aos resultados líquidos, à condição financeira e a outros fatores que 

possam vir a ser relevantes. Deste modo, apesar de em 2013, 2014 e 2015 a Portucel ter 

distribuído lucros e reservas nos montantes totais de €201,4 milhões, €200,8 milhões e €310,5

milhões, respetivamente, não existem garantias de que a Portucel distribua dividendos no futuro, 

e caso o faça, qual será a percentagem dos resultados distribuídos.

Sem prejuízo do que acima se dispõe, dependendo da situação económica e financeira da 

Portucel no respetivo momento, é intenção da Oferente vir a propor nas futuras assembleia gerais 

da Portucel que reunirem para aprovar as contas anuais uma distribuição de bens aos acionistas 

nos seguintes termos: (i) para as próximas duas distribuições a terem lugar em 2016 e 2017 na 

sequência da aprovação das contas dos exercícios de 2015 e 2016, um valor total de 

aproximadamente €400 milhões para o conjunto dos dois anos, e (ii) para as distribuições 

relacionadas com os exercícios posteriores, pelo menos metade do lucro dos respetivos 

exercícios.

2.2.4 Quaisquer futuros aumentos de capital da Emitente poderão ter um impacto 

negativo no preço das Ações Portucel e resultar numa sucessiva diluição da 

participação dos acionistas. 

Nos termos dos Estatutos da Portucel, compete à Assembleia Geral deliberar sobre quaisquer 

operações destinadas a aumentar o capital social da Portucel, sendo legal e estatutariamente 

atribuído aos acionistas um direito de preferência na subscrição de novas ações, na proporção 

das que possuírem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral nos termos da lei. 

A emissão de novas Ações Portucel, na sequência de um aumento de capital, por entradas em 

dinheiro - se significativa em volume -, poderá ter um impacto negativo no preço das Ações 

Portucel e, caso os acionistas optem por não exercer o seu direito de preferência na subscrição,

provocar uma diluição da sua percentagem de participação, sem prejuízo do direito de venda de 

direitos de subscrição. 

Caso o direito de preferência na subscrição seja suprimido, os acionistas poderão ver a sua 

participação diluída.

2.2.5 Os direitos dos acionistas minoritários da Emitente poderão ver-se limitados no 

quadro da lei portuguesa.

Apesar do elevado grau de harmonização do quadro legal que regula os direitos dos acionistas 

nos Estados-Membros da União Europeia, os direitos dos acionistas minoritários, bem como 

outras questões que influenciem aqueles direitos, poderão ser diferentes em Portugal por 

comparação com outras jurisdições, podendo a capacidade de um investidor exercer tais direitos 

revelar-se limitada. 

Adicionalmente, a exequibilidade de decisões judiciais ou arbitrais proferidas contra a Emitente ou 

qualquer um dos seus responsáveis fora de Portugal está sujeita à verificação de determinados 

requisitos legais.
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2.3 Riscos relacionados com a Oferta

2.3.1 Possibilidade de deliberações dos órgãos sociais da Semapa (tais como as 

deliberações da Assembleia Geral respeitantes à Oferta) serem declaradas nulas ou 

anuladas se se vier a considerar que se encontram em violação dos estatutos da 

sociedade ou da lei aplicável e direitos dos credores em caso de redução do 

capital.

A Oferente é uma sociedade aberta regida pelo direito português e os direitos dos titulares das 

suas ações são os decorrentes dos estatutos da Oferente e dos direitos societário e dos valores 

mobiliários portugueses, independentemente da lei nacional aplicável aos respetivos acionistas. A 

possibilidade de acionistas da Oferente proporem ações contra a Semapa e/ou seus membros 

dos órgão sociais ao abrigo de regimes jurídicos estrangeiros e a possibilidade de os acionistas 

verem reconhecidas pelos tribunais portugueses decisões judiciais obtidas noutro país poderão 

ser limitadas em virtude daqueles factos.

Não obstante, aos acionistas assiste a possibilidade de, ao abrigo do direito português, 

solicitarem a um tribunal que declare nulas ou decrete a anulação de deliberações dos órgãos 

sociais da Oferente que hajam violado disposições dos seus estatutos ou a lei aplicável. 

Tais atuações podem surgir com respeito a quaisquer deliberações sociais, adotadas ou a adotar, 

nomeadamente deliberações que respeitem ao pagamento de dividendos, a alterações do 

contrato de sociedade, incluindo por vias de aumento ou redução de capital, fusão, cisão ou 

transformação e aquisição de ações próprias (incluindo as deliberações da Assembleia Geral 

respeitantes à Oferta). 

Os acionistas têm que possuir, conjunta ou isoladamente, pelo menos, 0,5% do capital social para 

poderem requerer providências cautelares de suspensão de deliberações sociais de sociedades 

abertas.

A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Oferente deliberou, em 23 de junho de 2015, 

nos termos do disposto no artigo 463.º do Código das Sociedades Comerciais, a redução do 

capital social da Oferente por extinção de ações próprias a serem adquiridas no âmbito da Oferta. 

Neste quadro, a Oferente adquirirá, na sequência do apuramento dos resultados da Oferta, e 

após o registo junto da conservatória do registo comercial, as ações (próprias) que resultem do 

volume de aceitações da Oferta, sendo tais ações extintas imediatamente após a respetiva 

aquisição.

2.3.2 Impedimentos de natureza legal ou regulamentar poderão restringir certos 

investimentos por parte dos destinatários da Oferta.

As atividades de investimento por parte de certos investidores poderão estar condicionadas por 

leis e regulamentos relativos a atividades de investimento ou a supervisão e regulação por parte 

de um conjunto diverso de autoridades. Os destinatários da Oferta deverão, previamente a uma 

decisão de investimento, atendendo à sua situação concreta, aconselhar-se com os seus 

consultores jurídicos para determinar se e em que medida: (i) o exercício do direito de aceitação 

da Oferta é um investimento permitido por lei; (ii) as Ações Portucel que lhes sejam atribuídas no 

contexto da Oferta podem ser utilizadas para os fins que estavam a ser utilizadas as suas ações 

Semapa, nomeadamente como garantias de eventuais empréstimos; e (iii) outras restrições 

suscetíveis de se aplicarem à aquisição, detenção, alienação ou oneração das Ações Portucel 

que lhes sejam atribuídas no contexto da Oferta. 

2.3.3 Eventual perda da qualidade de sociedade aberta da Semapa.
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O nível de aceitação da Oferta e a subsequente extinção das Ações Semapa adquiridas pela 

Semapa terá por efeito diminuir não apenas a quantidade de ações representativas do capital 

social da Semapa, como, também, a sua dispersão pelo público. Assim, não é possível garantir 

que após a Oferta a Semapa se mantenha admitida à negociação ou que mantenha a sua atual 

qualidade de sociedade aberta.

Neste âmbito, devem os Senhores Acionistas ter presente que:

Sendo a Oferta geral, aplica-se o preceituado pelos artigos 194.º e seguintes do Código dos 

Valores Mobiliários, que determinam que, se na sequência da Oferta, alguém, incluindo pessoas 

que se encontrem com a Oferente numa das relações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários, atingir ou ultrapassar, diretamente ou nos termos do mesmo n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, (i) 90% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social até ao apuramento dos resultados da oferta e (ii) 90% dos direitos de voto 

abrangidos pela Oferta, terá, nos três meses subsequentes, o direito potestativo de adquirir as 

Ações Semapa remanescentes mediante pagamento de uma contrapartida em dinheiro, e os 

titulares das ações remanescentes terão o direito potestativo de, no mesmo prazo, dirigirem por 

escrito, ao sócio dominante, convite para que, no prazo de oito dias, lhes faça proposta de 

aquisição das suas Ações Semapa.

A contrapartida de uma eventual aquisição potestativa feita ao abrigo do previsto no artigo 194º 

do Código dos Valores Mobiliários deverá ser paga em dinheiro e respeitar o disposto no artigo 

188º do mesmo diploma legal, ou seja, o seu valor não poderá ser inferior ao mais elevado dos 

seguintes montantes:

a) O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a ele, estejam 

em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º pela aquisição de valores mobiliários da 

mesma categoria, nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio 

preliminar da oferta potestativa; 

b) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado regulamentado 

durante o mesmo período.

Para determinação do maior preço pago pela Oferente por Ações Semapa considerar-se-á que 

cada ação da Semapa é adquirida pela Oferente, no âmbito da Oferta, pelo valor correspondente 

a 3,40 ações Portucel, sendo estas últimas, para este efeito, valorizadas de acordo com o preço 

médio ponderado apurado no conjunto das cinco sessões do mercado regulamentado Euronext 

Lisbon que incluem a sessão que vier a ocorrer na data da liquidação física da Oferta, que se 

estima que ocorra a 30 de julho de 2015 e as quatro sessões do mesmo mercado imediatamente 

anteriores a esta. 

A aplicação dos critérios legais de fixação da contrapartida de uma eventual aquisição potestativa 

feita ao abrigo do previsto no artigo 194.º do Código dos Valores Mobiliários ou de uma eventual 

alienação potestativa feita ao abrigo do previsto no artigo 196.º do Código dos Valores Mobiliários 

não assegura aos acionistas minoritários o pagamento de uma contrapartida equivalente à da 

Oferta, podendo daí resultar a fixação de uma contrapartida inferior, igual ou superior à da Oferta.

Uma aquisição potestativa, a ocorrer, determina, nos termos da lei, a imediata perda da qualidade 

de sociedade aberta da Sociedade e a exclusão da negociação em mercado regulamentado das 

ações da sociedade e dos valores mobiliários que a elas dão direito, ficando vedada a respetiva 

readmissão à negociação durante um ano.

Caso não se verifiquem os indicados níveis mínimos legais de detenção para o exercício de 

direitos de aquisição e alienação potestativa das Ações Semapa remanescentes e, portanto, não 
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sejam exercitáveis os mencionados direitos de aquisição e de alienação potestativa, não se pode, 

ainda assim, excluir que a Semapa venha, após a Oferta, a perder a respetiva qualidade de 

sociedade aberta, nomeadamente em resultado de ulteriores aquisições de ações Semapa que 

possam vir a ser feitas pela Oferente ou por entidades que com ela se encontrem em alguma das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 

Com efeito em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores 

Mobiliários, uma sociedade aberta pode perder essa qualidade quando: 

“a) Um acionista passe a deter, em consequência de oferta pública de aquisição, mais de 90% 

dos direitos de voto calculados nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários; 

b) A perda da referida qualidade seja deliberada em assembleia geral da sociedade por uma 

maioria não inferior a 90 % do capital social e em assembleias dos titulares de ações especiais e 

de outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações por maioria 

não inferior a 90 % dos valores mobiliários em causa; 

c) Tenha decorrido um ano sobre a exclusão da negociação das ações em mercado 

regulamentado, fundada na falta de dispersão pelo público”,

sendo que tal perda de qualidade de sociedade aberta pode ser requerida à CMVM pela 

sociedade e, no caso da referida alínea a), também pela Oferente. 

Caso a Oferente e Sociedade Visada venha a perder a qualidade de sociedade aberta, os 

mecanismos de saída previstos na lei (designadamente o previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 27.º do 

Código dos Valores Mobiliários) aplicar-se-ão se tal perda de qualidade de sociedade aberta 

ocorrer ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores 

Mobiliários.

No caso de perda de qualidade de sociedade aberta ao abrigo do previsto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários, a sociedade deverá indicar um acionista que se 

obrigue a adquirir aos acionistas que não hajam votado favoravelmente a deliberação de perda de 

tal qualidade pela sociedade, as respetivas ações, para o caso de estes as pretenderem alienar, 

sendo a contrapartida de tal aquisição em numerário, fixada em conformidade com o previsto no 

artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários.

A aplicação dos critérios legais de fixação da contrapartida para as aquisições a efetuar pelo 

acionista que vier a ser indicado pela sociedade no caso de uma eventual perda de qualidade de 

sociedade aberta feita ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos 

Valores Mobiliários, não assegura aos acionistas minoritários o pagamento de uma contrapartida 

equivalente à da Oferta, podendo daí resultar a fixação de uma contrapartida inferior, igual ou 

superior à da Oferta.

Após uma eventual perda de qualidade de sociedade aberta pela Oferente e Sociedade Visada , 

poderão ainda aplicar-se os mecanismos de aquisição e alienação potestativos previstos no artigo 

490.º do Código das Sociedades Comerciais.

A aplicação do critério legal de determinação da contrapartida previsto no artigo 490.º do Código 

das Sociedades Comerciais não assegura o pagamento aos acionistas minoritários de uma 

contrapartida equivalente à da Oferta, sendo a respetiva determinação efetuada nos termos 

previstos nesse mesmo preceito legal e de onde poderá resultar a fixação de uma contrapartida 

inferior, igual ou superior à da Oferta.

Assinale-se ainda, neste âmbito, que:
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a) A Sodim comunicou à Oferente ser sua intenção vir a exercer o direito potestativo de aquisição 

de ações Semapa previsto nos mencionados artigos n.º 194.º e seguintes do Código dos Valores 

Mobiliários, caso se venham a verificar os respetivos pressupostos, que dão igualmente direito ao 

exercício do direito de venda pelos acionistas que não tenham aceite a oferta e que corresponde 

a uma aceitação mínima de 40,95% de Ações Semapa, correspondente a 43.615.732 ações, no 

universo de 45,50% Ações Semapa que são objeto da oferta, o que apenas ocorrerá se, em 

momento prévio à redução de capital social da Semapa, se concentrarem entre ações próprias da 

Semapa e outras Ações Semapa imputáveis à Sodim, uma quantidade de Ações Semapa 

representativas de 95,44% do capital social desta sociedade;  

b) A Oferente não tomou qualquer decisão quanto à eventualidade de, no futuro, após a Oferta, 

não se tendo preenchido os requisitos mencionados nos artigos n.º 194.º e seguintes do Código 

dos Valores Mobiliários para efeitos de aquisição potestativa mas verificando-se os requisitos 

necessários para solicitar a perda da qualidade de sociedade aberta da Oferente, vir a promover a 

perda dessa qualidade de sociedade aberta ao abrigo do disposto nas alíneas b) ou c) do nº 1 do 

artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários. 

A Oferente e as entidades que com ele se encontram em alguma das situações previstas no n.º 1 

do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, renunciaram, no entanto e desde já, ao respetivo 

direito de, na sequência da Oferta, virem a solicitar uma perda da qualidade de sociedade aberta 

da Oferente ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores 

Mobiliários.

2.3.4 As condições de transação em mercado das Ações Semapa podem ser limitadas, o 

que poderá levar a falta de liquidez e a volatilidade nos preços.

Após a Oferta as Ações Semapa que não hajam sido adquiridas pela Oferente e, 

consequentemente, extintas, poderão continuar a estar admitidas à negociação em mercado 

regulamentado e a nele serem transacionadas, mas podendo ficar em tal caso o mercado para 

transação destas Ações Semapa significativamente mais limitado. 

De facto, um menor número de ações e uma menor liquidez poderá tornar mais voláteis as 

cotações de tais Ações Semapa remanescentes e dificultar a sua transação. 

Nomeadamente, as Ações Semapa integram atualmente o índice PSI20 que lhes tende a conferir 

maior visibilidade e liquidez. Após a Oferta é admissível que as Ações Semapa não respeitem os 

critérios de integração naquele índice, do qual poderão, consequentemente, ser excluídas. 

Consequentemente, as futuras cotações das Ações Semapa poderão ser afetadas negativamente 

em consequência do resultado da Oferta e da redução de capital da Semapa que se lhe seguirá. 

2.3.5 A Semapa poderá adquirir no futuro outras Ações Semapa, em termos e condições 

diferentes, incluindo em termos de preço.

A Semapa, diretamente ou através de sociedades suas participadas, poderá, na medida do 

permitido pela legislação aplicável, continuar a adquirir, em qualquer momento após a Oferta, 

Ações Semapa, nomeadamente através de aquisições em mercado, transações mediante 

negociação particular, ofertas públicas de aquisição (depois de um ano após a conclusão da 

presente Oferta), ofertas públicas de troca (depois de um ano após a conclusão da presente 

Oferta) ou outras formas de aquisição, nos termos e aos preços que que venham a ser 

determinados em cada momento, que poderão ser superiores, inferiores ou idênticos aos preços 

a pagar de acordo com os termos da Oferta. 

2.3.6 Podem ser aplicáveis restrições à transmissão das Ações Semapa objeto da Oferta.
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Na avaliação sobre a conveniência em participar na Oferta, os respetivos destinatários deverão 

tomar em consideração que serão aplicáveis restrições à transmissão das Ações Semapa em 

relação às quais seja aceite a Oferta desde o momento em que é dada a respetiva ordem de 

aceitação. Ao aceitar a Oferta, o destinatário aceita que as suas Ações Semapa sejam 

bloqueadas na respetiva conta de valores mobiliários desde a data em que é transmitida a 

respetiva ordem de aceitação até (i) à data de liquidação da Oferta, (ii) à data em que a Oferta 

seja cancelada pela Oferente (nos casos em que tal seja legalmente admissível), ou (iii) à data da 

válida revogação da declaração de aceitação, consoante o que ocorrer primeiro.

2.3.7 Os acionistas da Oferente que venham a aceitar a Oferta tornar-se-ão acionistas da 

Portucel, deixando de ser acionistas da Semapa, passando a ficar unicamente 

expostos ao risco Portucel

Enquanto sociedade gestora de participações sociais, a Oferente não desenvolve diretamente 

qualquer atividade de caráter operacional mas sim através das suas participadas que 

desenvolvem a sua atividades em três ramos de negócio distintos: cimentos e derivados, papel e 

pasta de papel e ambiente. Estas três áreas de negócio são desenvolvidas essencialmente 

através de três empresas independentes nas quais a Oferente detém uma participação 

maioritária, sendo uma delas a Portucel. 

O desempenho da Oferente está assim atualmente associada a três áreas de negócio diferentes 

do Grupo Semapa, apesar, todavia, da Portucel constituir, já hoje, o principal ativo da Oferente e 

aquele que contribui em maior percentagem para os seus resultados. 

Para efeitos de decisão de aceitação da Oferta os acionistas da Oferente deverão ter também em 

consideração que, ao aceitar a Oferta deixarão de ser acionistas da Semapa e 

consequentemente, deixarão de estar expostos ao risco Semapa, passando a ser unicamente 

acionistas da Emitente e ficando, consequentemente, unicamente expostos ao risco desta 

entidade cujo desempenho está associado unicamente às atividades relacionadas com papel e 

pasta de papel. 

2.3.8 O número de ações Portucel necessário para ter direito a um voto é superior ao 

número de ações Semapa necessário para deter um voto

Nos termos do número 1 do artigo 10.º dos Estatutos da Emitente estabelece-se que, sem 

prejuízo do direito de agrupamento, contar-se-á um voto por cada mil Ações Portucel, por outro 

lado, nos termos do disposto no número 4 do artigo 9.º dos Estatutos da Oferente, estabelece-se 

que a cada cem Ações Semapa corresponde um voto. 

Assim, os acionistas da Oferente que aceitem a Oferta, deverão ter em consideração que, para 

terem direito a um voto na Portucel, precisarão de deter um número de Ações Portucel superior 

ao número mínimo de Ações Semapa que hoje carecem para terem direito a um voto.



56

3 RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 

Mobiliários, ao disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, objeto 

da retificação publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de junho de 2004, tal como alterado pelo 

Regulamento (CE) n.º 1787/2006 da Comissão, de 4 de dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º 

L 337, de 5 de dezembro de 2006, pelo Regulamento (CE) n.º 211/2007 da Comissão, de 27 de 

fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º L 61, de 28 de fevereiro de 2007, pelo Regulamento (CE) 

n.º 1289/2008 da Comissão, de 12 de dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 340, de 19 de 

dezembro de 2008, pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 311/2012 da Comissão, de 21 de 

dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 103, de 13 de abril de 2012, pelo Regulamento 

Delegado (UE) n.º 486/2012 da Comissão, de 30 de março, publicado no Jornal Oficial n.º L 150, 

de 9 de junho de 2012, pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 862/2012 da Comissão, de 4 de 

junho, publicado no Jornal Oficial n.º L 256, de 22 de setembro de 2012, e pelo Regulamento 

Delegado (UE) n.º 759/2013 da Comissão, de 30 de abril, publicado no Jornal Oficial n.º L 213, de 

8 de agosto de 2013, no Regulamento da CMVM n.º 3/2006 com as devidas adaptações 

conforme previstas no seu artigo 20.º relativo às ofertas públicas de troca e demais legislação 

aplicável.

3.1 Responsáveis pela informação

Nos termos do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pelos eventuais 

danos causados pela desconformidade do conteúdo com o disposto no artigo 135.º do citado 

Código:

3.1.1 A Oferente 

A Semapa enquanto entidade Oferente.

3.1.2 O Conselho de Administração da Oferente

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais: António Pedro de Carvalho Viana-Baptista

Francisco José Melo e Castro Guedes

João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco2

José Miguel Pereira Gens Paredes

Manuel Custódio de Oliveira

Paulo Miguel Garcês Ventura

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves

Vítor Paulo Paranhos Pereira

3.1.3 A Emitente 

A Portucel enquanto entidade emitente.

3.1.4 O Conselho de Administração da Emitente

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

                                                     
2

O registo comercial da nomeação do Eng. João Castello Branco para membro do Conselho de Administração da 
Emitente foi solicitado, encontrando-se pendente à data do Prospeto. 
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Vice-Presidentes: Diogo António Rodrigues da Silveira

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Vogais: Adriano Augusto da Silva Silveira

António José Pereira Redondo

João Paulo Oliveira3

José Fernando Morais Carreira de Araújo

José Miguel Pereira Gens Paredes

Manuel Soares Ferreira Regalado

Nuno Miguel Moreira de Araújo dos Santos

Paulo Miguel Garcês Ventura

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

3.1.5 O Conselho Fiscal da Emitente

A composição do Conselho Fiscal da Emitente manteve-se ao longo dos exercícios de 2012, 2013 

e 2014. 

Presidente: Dr. Miguel Camargo de Sousa Eiró 

Vogais 

Efetivos:

Duarte Nuno d’Orey da Cunha

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira 

No dia 2 de julho de 2015, o Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha renunciou ao cargo de membro do 

Conselho Fiscal da Emitente4, sendo substituído pelo suplente Dr. José Manuel de Oliveira 

Vitorino nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 415.º do Código das Sociedades Comerciais 

que, se manterá no cargo até à próxima assembleia geral anual, que procederá ao preenchimento 

da referida vaga.

3.1.6 O revisor oficial de contas da Emitente

Efetivo: PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda. representada pelo Dr. 

António Alberto Henrique Assis ou Dr. José Pereira Alves.

A PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda., representada pelo Dr. António Alberto 

Henrique Assis, foi responsável pela certificação legal de contas e relatório de auditoria elaborado 

por auditor registado na CMVM relativo à informação financeira consolidada da Emitente referente

aos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

3.1.7 O Conselho de Administração da Emitente em funções à data da aprovação das 

contas relativas ao exercício findo a 31 de dezembro de 2014

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vice-Presidentes: Diogo António Rodrigues da Silveira

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Vogais: Adriano Augusto da Silva Silveira

                                                     
3

O registo comercial da nomeação do Dr. João Paulo Oliveira para membro do Conselho de Administração da Emitente 

foi solicitado, encontrando-se pendente à data do Prospeto. 
4

O registo comercial da renúncia do Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha ao cargo de vogal do Conselho Fiscal da 
Emitente será solicitado dentro do prazo legal.
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António José Pereira Redondo

Francisco José Melo e Castro Guedes

José Fernando Morais Carreira de Araújo

José Miguel Pereira Gens Paredes

Manuel Maria Pimenta Gil Mata

Manuel Soares Ferreira Regalado

Paulo Miguel Garcês Ventura

3.1.8 O Conselho de Administração da Emitente em funções à data da aprovação das 

contas relativas ao exercício findo a 31 de dezembro de 2013

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais: Adriano Augusto da Silva Silveira

António José Pereira Redondo

Francisco José Melo e Castro Guedes

José Alfredo de Almeida Honório5

José Fernando Morais Carreira de Araújo

José Miguel Pereira Gens Paredes

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Manuel Maria Pimenta Gil Mata

Manuel Soares Ferreira Regalado

Paulo Miguel Garcês Ventura

3.1.9 O Conselho de Administração da Emitente em funções à data da aprovação das 

contas relativas ao exercício findo a 31 de dezembro de 2012

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais: Adriano Augusto da Silva Silveira

António José Pereira Redondo

Francisco José Melo e Castro Guedes

José Alfredo de Almeida Honório

José Fernando Morais Carreira de Araújo

José Miguel Pereira Gens Paredes

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Manuel Maria Pimenta Gil Mata

Manuel Soares Ferreira Regalado

Paulo Miguel Garcês Ventura

3.1.10 O intermediário financeiro encarregado da assistência à Oferta:

                                                     
5

Nota: Na sequência da renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A. apresentada por 

carta datada de 31 de janeiro de 2014, o Dr. José Alfredo de Almeida Honório cessou funções enquanto administrador 
da Portucel a 28 de fevereiro de 2014. 
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Banco Português de Investimento, S.A.

3.2 Declaração sobre a informação constante do Prospeto

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 137.º e 149.º do Código dos Valores 

Mobiliários, a Semapa e as demais entidades que, nos termos da secção 3.1. – Responsáveis 

pelo Prospeto – são responsáveis pela informação contida no presente Prospeto ou em parte(s) 

do presente Prospeto declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento e após terem efetuado 

todas as diligências razoáveis para se certificarem de que tal é o caso, a informação constante do 

presente Prospeto ou da(s) parte(s) do presente Prospeto pelas quais são responsáveis está em 

conformidade com os factos, não existindo quaisquer omissões suscetíveis de afetar o seu 

alcance.

Nos termos do disposto no artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, a culpa dos 

responsáveis pelo prospeto é apreciada de acordo com elevados padrões de diligência 

profissional, sendo a responsabilidade excluída se alguma das pessoas referidas no n.º 1 da 

referida norma provar que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de 

conteúdo do prospeto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a 

respetiva revogação ainda era possível.

Não obstante, respondem independentemente de culpa a Oferente, se forem responsáveis os 

membros do seu Conselho de Administração identificados em 3.1 – Responsáveis pelo Prospeto

ou o intermediário financeiro responsável pela Oferta e a Emitente, se forem responsáveis os 

membros do Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal ou o revisor oficial de 

contas da Emitente identificados em 3.1 – Responsáveis pelo Prospeto.

O direito de indemnização fundado nos artigos precedentes deve ser exercido no prazo de seis 

meses após o conhecimento da deficiência do conteúdo do prospeto e cessa, em qualquer caso, 

decorridos dois anos desde o termo de vigência do prospeto.
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4 REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITORES DA EMITENTE

A sociedade de revisores oficiais de contas PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda., 

com sede em Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 3.º, 1069-316 Lisboa, inscrita na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 183 e registada na CMVM sob o n.º 9077, 

representada pelos Senhores Dr. José Pereira Alves ou Dr. António Alberto Henrique Assis, e 

como suplente o Dr. Jorge Manuel Santos Costa. 
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5 DESCRIÇÃO DA OFERTA 

5.1 Montante e natureza da operação 

A Oferta é geral e voluntária abrangendo a totalidade das ações ordinárias, escriturais e 

nominativas, com o valor nominal de 1 Euro (um Euro) cada, representativas do capital social da 

Sociedade Visada (“Ações Semapa”), que não sejam detidas pela própria Oferente ou por 

pessoas que com esta se encontrem em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do 

Código dos Valores Mobiliários. 

5.2 Montante, natureza e categoria dos valores mobiliários objeto da oferta 

O capital social da Sociedade Visada é composto por 106.510.000 ações ordinárias nominativas e 

escriturais, com o valor nominal de 1 Euro (um Euro) cada, e que se encontram admitidas à 

negociação no Mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon –

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., com o código ISIN PTSEM0AM0004.

Considerando que a Oferente e Sociedade Visada detém 5.530 Ações Semapa, que revestem a 

natureza de ações próprias, e que, de acordo com o referido na secção 7.3 do presente Prospeto, 

as pessoas que, à data de divulgação do anúncio preliminar da Oferta (i.e., 25 de maio de 2015) e 

à data da deliberação da Assembleia Geral da Oferente que aprovou a Oferta (i.e., 23 de junho de 

2015), se encontravam com a Oferente e Sociedade Visada numa das situações referidas no n.º 1

do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários detinham 58.042.546 Ações Semapa, o objeto da 

Oferta é constituído por 48.461.924 Ações Semapa.

Apenas podem ser objeto de aceitação as Ações Semapa que, na data de transmissão das 

respetivas ordens e até à data de encerramento da Oferta, se encontrem integralmente 

realizadas, livres de quaisquer ónus, encargos ou outras limitações, sobre si ou sobre os 

respetivos direitos inerentes, designadamente quanto aos seus direitos patrimoniais e/ou sociais 

ou à sua transmissibilidade.

5.3 Período da Oferta

O Período da Oferta decorrerá durante três semanas, entre as 08:30 horas do dia 6 de julho de

2015 e as 15:00 horas do dia 24 de julho de 2015, podendo as respetivas ordens de aceitação ser 

recebidas até ao termo deste prazo.

De acordo com o disposto na lei, designadamente no n.º 2 do artigo 183.º do Código dos Valores 

Mobiliários, o Período da Oferta pode ser prorrogado por decisão da CMVM, por sua iniciativa ou 

a requerimento da Oferente, em caso de revisão da contrapartida, de lançamento de oferta 

concorrente ou quando a proteção dos interesses dos destinatários da Oferta o justifique.

Os destinatários da Oferta deverão manifestar a sua aceitação durante o período da Oferta, 

através de ordens de venda transmitidas aos intermediários financeiros junto dos quais as Ações 

Semapa de que sejam titulares se encontrem registadas. 

Os destinatários da Oferta têm o direito de revogar a declaração de aceitação através de 

comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu:

(i) em geral, até cinco dias antes do termo do Período da Oferta, ou seja, até às 15:00 horas 

do dia 17 de julho de 2015, inclusive;

(ii) no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao último dia do período de aceitação, 

ou seja, até às 15:00 horas do dia 24 de julho de 2015;
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(iii) no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia posterior ao termo da 

suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue.

Os intermediários financeiros que receberem ordens no âmbito da Oferta, deverão enviar 

diariamente ao BPI informação sobre as aceitações e revogações recebidas, com indicação da 

quantidade global de valores mobiliários correspondentes para o número de fax +351 22 207 58 

79.

5.4 Contrapartida oferecida e sua justificação 

5.4.1 Contrapartida oferecida

A contrapartida da Oferta é constituída por um máximo de 164.770.541 ações ordinárias, 

escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro (um Euro) cada, já emitidas e 

representativas de 21,47% do capital social da Portucel. 

As Ações Portucel encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext 

Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..

A contrapartida da presente Oferta foi estabelecida nos termos do disposto no artigo 177.º do 

Código dos Valores Mobiliários.

Acresce que, não obstante não se estar na presença de uma oferta pública de aquisição 

obrigatória, a contrapartida oferecida cumpre integralmente com o disposto no número 1 do artigo 

188.º do Código dos Valores Mobiliários uma vez que é mais elevada que o preço médio 

ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado regulamentado durante o período de 

6 meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio preliminar da oferta (i.e., 

preço médio ponderado da ação Semapa de €11,794 no período entre 26 de novembro de 2014 e 

25 de maio de 2015, inclusive). Ainda para este efeito, note-se que nem a Oferente, nem as 

pessoas que, em relação a ela, se encontram em alguma das situações previstas no número 1 do 

artigo 20.º do referido diploma adquiriram valores mobiliários da mesma categoria das Ações 

Semapa nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio preliminar da 

Oferta.

Cada titular de Ações Semapa que aceite a presente Oferta receberá 3,40 Ações Portucel por 

cada Ação Semapa de que seja titular, com arredondamento para o número inteiro imediatamente 

inferior.

Considerando a cotação de fecho das ações Portucel de €4,069 por ação, em 22 de maio de 

2015, última sessão de mercado regulamentado anterior ao dia da publicação do Anúncio 

Preliminar da Oferta, esta contrapartida corresponde a um preço global (arredondado) equivalente 

a €13,835 por Ação Semapa.

Na data da efetiva aceitação da Oferta pelos seus destinatários, e até à data da sua liquidação 

física e financeira, a cotação das ações Portucel em Mercado Regulamentado pode variar e ser 

distinta de €4,069, correspondendo, portanto, o termo de troca oferecido a um valor distinto de 

€13,835 por Ação Semapa, sendo que, no mesmo período, também a cotação da Ação Semapa 

poderá ser distinta de €13,835. A relação de troca pode, a cada momento e a preços de mercado, 

ser distinta da relação de troca oferecida de 3,40 Ações Portucel por cada Ação Semapa.

Nos casos em que, por virtude da aplicação do rácio de troca, ao número de Ações Semapa a 

alienar por cada acionista da Semapa não caiba um número inteiro de Ações Portucel, será a 

contrapartida constituída, então, pelo número inteiro de Ações Portucel a que tal número de Ações 

Semapa dê lugar acrescido de uma componente em numerário, arredondada para duas casas 

decimais, se for o caso, correspondente à fração de Ação Portucel que exceda o número inteiro 
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de tais ações que lhe caberia, na quantia que resultar da valorização da respetiva fração ao valor 

da ação Portucel implícito no termo de troca estabelecido (€4,069).

Caso o(s) aceitante(s) que sejam titulares de mais do que uma conta de títulos em que estejam 

registadas ações da Semapa pretendam, para efeitos da aceitação da Oferta, agrupar a sua 

posição global em tais ações, deverão informar-se junto do(s) respetivo(s) Intermediário(s) 

Financeiro(s) custodiante(s) sobre os procedimentos a adotar e custos associados.

5.4.2 Justificação da contrapartida oferecida

Para efeitos de determinação da relação de troca entre Ações Semapa e Ações Portucel 

considerou-se a relação entre a cotação média ponderada dos referidos títulos observada 

recentemente em mercado no período anterior à data de publicação do Anúncio Preliminar da 

Oferta que ocorreu a 25 de maio de 2015, que se reproduz no gráfico que se segue:

Evolução do rácio de troca Semapa/Portucel

Fonte: Bloomberg (cotações médias ponderadas não ajustadas), dados até 22 de maio de 2015, inclusive.

Observa-se assim que a relação de troca oferecida é superior à relação de troca implícita na 

cotação de fecho da Ação Semapa (€13,740 por ação) e na cotação de fecho da Ação Portucel 

(€4,069 por ação) da última sessão de mercado regulamentado anterior ao dia da publicação do 

Anúncio Preliminar da Oferta (sessão de 22 de maio de 2015), ou seja, 3,38, e que se situa nos 

patamares mais elevados registados em mercado no período mais recente, designadamente nos 

dois últimos anos, em que o rácio médio de troca foi de 3,09 em 2014 e 3,05 em 2015 (até 22 de 

maio).

Acrescenta-se ainda que a relação de troca oferecida é:

(a) 8,8% superior ao rácio médio do mês anterior àquela data (3,12), i.e. no período entre 23 

de abril de 2015 e 22 de maio de 2015 (inclusive);

(b) 12,2% superior ao rácio médio dos 3 meses anteriores àquela data (3,03), i.e. no período 

entre 22 de fevereiro de 2015 e 22 de maio de 2015 (inclusive); e
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(c) 10,6 % superior ao rácio médio dos 6 meses anteriores àquela data (3,07), i.e. no período 

entre 24 de novembro de 2014 e 22 de maio de 2015 (inclusive).

Tomando como referência a cotação de fecho da Ação Portucel (de €4,069) da última sessão de 

mercado regulamentado anterior ao dia da publicação do Anúncio Preliminar da Oferta (sessão de 

22 de maio de 2015), esta contrapartida corresponde a um preço global arredondado equivalente 

a €13,835 por Ação Semapa, o que representa um prémio de:

(a) 17,5% face à média ponderada da cotação da Ação Semapa nos 180 dias anteriores a 22 

de maio de 2015 (isto é, entre 24 de novembro de 2014 e 22 de maio de 2015, inclusive), 

de €11,772;

(b) 7,1%, face à média ponderada da cotação da Ação Semapa nos 90 dias anteriores a 22 

de maio de 2015 (isto é, entre 22 de fevereiro de 2015 e 22 de maio de 2015, inclusive), 

que se situou em €12,913;

(c) 4,3% face à média ponderada da cotação da Ação Semapa nos 30 dias anteriores a 22 de 

maio de 2015 (isto é, 23 de abril de 2015 e 22 de maio de 2015, inclusive), de €13,260; e

(d) 0,7% face à cotação de fecho da ação Semapa de 22 de maio de 2015, de €13,740.

Média ponderada da cotação da Ação Semapa vs. contrapartida oferecida (€)

Fonte: Bloomberg (cotações médias ponderadas não ajustadas), dados até 22 de maio de 2015, inclusive.

No gráfico seguinte apresenta-se ainda a evolução das cotações de fecho da Ação Semapa 

desde o início de 2014 até 22 de maio de 2015, por comparação com o preço implícito na 

contrapartida: 
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Cotação de fecho da Ação vs. contrapartida oferecida (€)

Fonte: Bloomberg (cotações de fecho não ajustadas), dados até 22 de maio de 2015, inclusive.

Sublinha-se que tomando como referência o valor da Ação Semapa acima referido (€13,835), a 

rentabilidade acionista, incluindo dividendos recebidos (medida pelo indicador “Total Shareholders 

Return”6 publicado pela Bloomberg), ascendia a:

 34% no período de 3 meses anterior a 22 de maio de 2015 (inclusive);

 50% no período de 6 meses anterior à mesma data;

 43% no ano anterior à mesma data;

 113% no período de 2 anos anterior à mesma data, que corresponde a um ganho 

anualizado de 46%;

 127% no período de 5 anos anterior à mesma data, que corresponde a um ganho 

anualizado de 18%.

O referencial de €13,835 para a Ação Semapa é 11,0% inferior à média aritmética dos target 

prices da ação atribuídos pelas Casas de Research em 2015 até à data de divulgação do Anúncio 

Preliminar (25 de maio de 2015), que ascende a €15,550. Observa-se, contudo, que desde o 

início de 2014 até à data do Anúncio Preliminar, e tendo por base os dados disponíveis na 

Bloomberg que se representam no gráfico abaixo, em média, a cotação média ponderada da 

Semapa se situou em patamar cerca de 14,3% inferior à média dos target prices.

                                                     
6

Total Shareholder Return i) inclui ganhos brutos de capital e dividendos e ii) é calculado segundo a função da Bloomberg 
“CUMULATIVE_TOT_RETURN_GROSS_DVDS”..
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Cotação média ponderada da Ação vs. média dos target prices(1) (€)

Fonte: Bloomberg (valores não ajustados), dados até 22 de maio de 2015, inclusive.

Nota:

(1) O Target Price médio da Bloomberg agrega as recomendações de preço dos analistas de mercado que cobrem 

a ação Semapa, excluindo do cálculo da média as recomendações de preço publicadas há mais de 3 meses.

A média de €15,550 acima referida foi calculada com base nos seguintes target prices emitidos, 

no último ano, até à data de publicação do Anúncio Preliminar, pelas seguintes Casas de 

Research: 

Casa de Research Data Target Price (€)

Caixa BI 18/05/2015 12,10

BPI 25/03/2015 16,55

BESi 30/04/2015 18,00

Fonte: Bloomberg, 22 de maio de 2015.

5.5 Modo de pagamento da contrapartida 

As Ações Portucel que vierem a ser atribuídas aos aceitantes serão creditadas nas contas de 

registo de valores mobiliários escriturais de que aqueles sejam titulares, junto de intermediário 

financeiro legalmente habilitado, e onde se encontravam registadas as Ações Semapa. De igual 

modo será creditado o montante em numerário, caso a ele haja lugar, na conta associada à 

anteriormente referida.

Serão suportados pelos destinatários da Oferta todos os encargos aplicáveis à venda das Ações 

Semapa, no âmbito da Oferta, designadamente as taxas de corretagem e de realização de 

operações em Bolsa, os quais deverão ser indicados pelos intermediários financeiros no momento 

da entrega das ordens de venda, bem como os impostos que couberem na situação tributável do 

vendedor.
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Serão da responsabilidade dos aceitantes da Oferta, ainda, quaisquer comissões associadas ao 

serviço de custódia de Ações Portucel que venham a ser atribuídas como contrapartida na Oferta.

Os preçários de comissões de intermediação financeira encontram-se disponíveis para consulta 

no sítio da CMVM na internet, em www.cmvm.pt.

Prevê-se que a liquidação física e financeira da Oferta ocorra no segundo dia útil seguinte ao do 

apuramento dos resultados da Oferta, ou seja, no dia 30 de julho de 2015, em conformidade com 

o disposto no Sistema de Liquidação e Compensação.

5.6 Caução ou garantia da contrapartida 

O montante total da contrapartida encontra-se assegurado nos termos do disposto no n.os 2 e 3 

do artigo 177.º do Código doa Valores Mobiliários. 

Para este efeito a Oferente (i) bloqueou 164.770.541 Ações Portucel que se encontram 

depositadas junto do Banco Comercial Português, S.A. para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 

178.º do Código dos Valores Mobiliários e (ii) depositou junto do BPI, para efeitos do disposto no 

n.º 2 do artigo 177.º do Código dos Valores Mobiliários, um valor total de 10.000 Euros (dez mil

Euros) e apresentou um comprovativo desses depósitos e bloqueio junto da CMVM.

5.7 Modalidade da oferta 

A Oferta é geral e voluntária abrangendo a totalidade das Ações Semapa, que não sejam detidas 

pela própria Oferente ou por pessoas que com esta se encontrem em alguma das situações 

previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários.  

5.7.1 Condições para o lançamento da Oferta 

À data do Anúncio Preliminar, o lançamento da Oferta encontrava-se sujeito às seguintes 

condições, as quais se encontram entretanto verificadas: 

(a) à obtenção do registo prévio da Oferta junto da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (“CMVM”); 

(b) à prévia aprovação em Assembleia Geral de Acionistas da Oferente e Sociedade Visada, 

cuja convocação para o efeito foi solicitada em 25 de maio último ao abrigo do preceituado 

no n.º 2 do artigo 375.º e no artigo 94.º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 

23.º-A do Código dos Valores Mobiliários, das propostas de deliberação:

(i) de redução do capital social da Oferente e Sociedade Visada, do atual montante 

de €106.510.000,00 para o montante mínimo de €58.048.076,00, por extinção de 

ações próprias a serem adquiridas no âmbito da Oferta, nos termos do disposto 

nos artigos 85.º, 95.º e 463.º do Código das Sociedades Comerciais; 

(ii) de aquisição, em conformidade com o previsto nos artigos 319.º e 321.º do Código 

das Sociedades Comercias, pela Semapa das ações próprias necessárias para 

proceder à supra referida redução do capital, entregando, como contrapartida, 

ações representativas do capital social da Portucel de que a Semapa já é titular.

5.7.2 Pressupostos do lançamento da Oferta 

Por forma a tornar cognoscível para os destinatários as circunstâncias em que a Oferente fundou 

a decisão de lançar a Oferta, a Oferente referiu no Anúncio Preliminar que assumiu como 

pressuposto que, até ao termo do prazo da mesma, não ocorreria alguma circunstância com 

impacto significativo na situação patrimonial, económica e financeira na Sociedade Visada, vista 
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em termos consolidados, ou em sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou 

de grupo. São exemplos de situações que podem ter tal impacto as seguintes:

(a) qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de determinar um aumento

da contrapartida oferecida; ou 

(b) qualquer facto não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar a livre disposição 

por esta das Ações Portucel de que é titular e que constituem a contrapartida da Oferta;

ou

(c) a conclusão da Oferta despoletar o vencimento de qualquer obrigação da Sociedade 

Visada ou de sociedades que com esta se encontrem em situação de domínio ou de 

grupo ou atribuir um direito de denúncia ou resolução de qualquer acordo relevante 

celebrado pela Sociedade Visada ou por sociedades que com esta estejam em relação de 

domínio ou de grupo.

Com a mesma finalidade que a referida no parágrafo anterior, a Oferente referiu também no 

Anúncio Preliminar que assumiu como pressuposto que até ao termo da Oferta não ocorreria 

qualquer alteração substancial nos mercados financeiros nacionais e internacionais e nas 

respetivas instituições financeiras, não assumida nos cenários oficiais divulgados pelas 

autoridades da zona Euro e que tivesse um impacto substancial negativo na Oferta, excedendo os 

riscos a ela inerentes, ou nos valores mobiliários por esta visados ou que constituem a 

contrapartida da Oferta.

5.8 Assistência 

O BPI é o intermediário financeiro responsável pela prestação dos serviços de assistência à 

Oferente na preparação, lançamento e execução da Oferta, nos termos do disposto na alínea b), 

do n.º 1 do artigo 113.º e no n.º 2 do artigo 337.º do Código dos Valores Mobiliários.

Para a realização desta Oferta foi celebrado um contrato de assistência entre a Oferente e o BPI 

com vista à organização e lançamento da presente Oferta. 

O contrato contém os compromissos da Oferente e do BPI no que respeita à sua atuação no 

âmbito da Oferta. O contrato contém ainda informação relativa às comissões, despesas, 

notificações e procedimentos operacionais inerentes à Oferta.

5.9 Objetivos da aquisição

A intenção da Oferente com a presente Oferta é dar execução à deliberação social de aquisição 

de ações próprias aprovada pela Assembleia Geral da Oferente e Sociedade Visada de dia 23 de 

junho de 2015, especificamente convocada para o efeito pela sua acionista Sodim, que aprovou: 

(a) a redução do capital social da Oferente e Sociedade Visada, do atual montante de 

€106.510.000,00 até a um montante mínimo de €58.048.076,00, por extinção de ações 

próprias a serem adquiridas para o efeito através da presente oferta pública de troca, nos 

termos do disposto nos artigos 85.º, 95.º e 463.º do Código das Sociedades Comerciais;

(b) a aquisição, em conformidade com o previsto nos artigos 319.º e 321.º do Código das 

Sociedades Comercias, pela Oferente das ações próprias necessárias para proceder à 

supra referida redução do capital, entregando, como contrapartida, ações representativas 

do capital social da Portucel de que a Semapa já é titular.

De acordo com as propostas apresentadas pela Sodim, as deliberações acima referidas foram 

motivadas por se lhe afigurar que (i) a estrutura de participações na Semapa e desta na Portucel 

poderá ser objeto de uma maior racionalização se for permitido aos titulares de ações da Semapa 
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que não a própria Semapa ou pessoas que se encontrem com esta em alguma das situações 

previstas no número 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, trocarem, se assim o 

quiserem, as suas ações Semapa por ações Portucel e que (ii) a referida racionalização se 

traduzirá na substituição de uma situação de free float reduzido tanto na Semapa como na 

Portucel, agravado pela circunstância duplicadora resultante do principal ativo da Semapa ser 

precisamente a participação superior a 80% dos direitos de voto na Portucel, por uma nova 

situação de concentração na Portucel de um maior free float, com as inerentes vantagens para 

todos os acionistas.

É ainda intenção da Oferente e Sociedade Visada dar continuidade à sua atividade empresarial e 

à atividade empresarial das sociedades que com ela estão em relação de domínio ou de grupo, 

em moldes idênticos aos que têm vindo a ser desenvolvidos sem que a diminuição do volume de 

ativos líquidos inerente à redução do capital social tenha um impacto relevante no equilíbrio 

económico-financeiro da Oferente e Sociedade Visada em caso de sucesso.

Assinale-se neste âmbito, que:

a) A Sodim comunicou à Oferente ser sua intenção vir a exercer o direito potestativo de aquisição 

de ações Semapa previsto nos mencionados artigos 194.º e seguintes do Código dos Valores 

Mobiliários, caso se venham a verificar os respetivos pressupostos, que dão igualmente direito ao 

exercício do direito de venda pelos acionistas que não tenham aceite a oferta e que corresponde 

a uma aceitação mínima de 40,95% de Ações Semapa, correspondente a 43.615.732 ações, no 

universo de 45,50% Ações Semapa que são objeto da oferta, o que apenas ocorrerá se, em 

momento prévio à redução de capital social da Semapa, se concentrarem entre ações próprias da 

Semapa e outras Ações Semapa imputáveis à Sodim, uma quantidade de Ações Semapa 

representativas de 95,44% do capital social desta sociedade;  

b) a Oferente não tomou qualquer decisão quanto à eventualidade de, no futuro, após a Oferta, 

não se tendo preenchido os requisitos mencionados nos artigos 194.º e seguintes do Código dos 

Valores Mobiliários para efeitos de aquisição potestativa mas verificando-se os requisitos 

necessários para solicitar a perda da qualidade de sociedade aberta da Oferente, vir a promover a 

perda dessa qualidade de sociedade aberta ao abrigo do disposto nas alíneas b) ou c) do nº 1 do 

artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários. 

A Oferente e as entidades que se encontram com ela em alguma das situações previstas no n.º 1 

do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários e que tenham legitimidade para promover a 

perda da qualidade de sociedade aberta da Oferente desde já declaram que não irão solicitar, na 

sequência da Oferta, a perda da qualidade de sociedade aberta da Oferente ao abrigo do 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Valores Mobiliários.

5.10 Resultado da oferta 

Os resultados da Oferta serão apurados por intermediário financeiro que concentra as 

declarações de aceitação, sendo divulgados no segundo dia útil em Portugal após o fim do 

Período da Oferta, i.e., no dia 28 de julho de 2015 em hora a designar em correspondente aviso, 

sendo o BPI responsável por tal apuramento e divulgação dos resultados da Oferta. 

Em resultado do referido apuramento, será determinado o número de Ações Semapa adquiridas 

pela Oferente, bem como o número de Ações Portucel e a componente em numerário, a entregar 

aos aceitantes da Oferta a título de contrapartida. A entrega das ações que constituem a 

contrapartida da Oferta aos investidores que participem na Oferta será efetuada pelos 

intermediários financeiros através da inscrição daquelas ações nas contas de registo 

individualizado de valores mobiliários da titularidade dos respetivos adquirentes.
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Os resultados da Oferta serão objeto de divulgação no Boletim de Cotações da Euronext Lisbon e 

disponibilizados na página de internet da CMVM, em www.cmvm.pt.

Prevê-se que a liquidação física e financeira da operação seja efetuada no segundo dia útil 

subsequente ao da divulgação dos resultados da Oferta, em conformidade com o disposto no 

Regulamento n.º 3/2004 da Interbolsa e no correspondente aviso, previsto para o dia 28 de julho

de 2015. Assim, a liquidação da Oferta deverá ocorrer em 30 de julho de 2015.

5.11 Interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas na oferta

O BPI, enquanto intermediário financeiro responsável pelos serviços de assistência à Oferta, tem 

um interesse financeiro direto na mesma, a título de remuneração pela prestação daquele serviço.

A remuneração do BPI pelos serviços de assistência à Oferta ascenderá, no máximo (caso sejam 

adquiridas a totalidade das 48.461.924 Ações Semapa objeto da Oferta) a cerca de €670.471. Tal 

remuneração, fixada no correspondente contrato de assistência, corresponde naturalmente a 

remuneração de mercado, em linha com o que constitui prática em operações da natureza e 

dimensão da Oferta.

Por outro lado, ao Banco BPI, S.A. - entidade que detém diretamente todo o capital e inerentes 

direitos de voto do BPI - são, conforme adiante melhor se explicita no ponto 7.2. do Prospeto, 

imputados direitos de voto inerentes a 10.845.855 ações representativas de 10,18% dos direitos 

de voto na Semapa.

Em concreto, tal participação é detida pelo Fundo de Pensões do Banco BPI, gerido pela BPI Vida 

e Pensões - Companhia de Seguros, S.A..

Por outro lado, mas beneficiando da derrogação de imputação prevista no artigo 20.º-A do Código 

dos Valores Mobiliários, refira-se que fundos de investimento geridos pela BPI Gestão de Activos -

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (entidade integral e diretamente 

detida pelo Banco BPI, S.A.), detém 168.724 ações representativas de 0,16% dos direitos de voto 

na Semapa e que um fundo de investimento gerido pela sociedade comercial de direito 

luxemburguês BPI Global Investment Management Fund Company, S.A. (também integral e 

diretamente detida pelo Banco BPI, S.A.) detém 39.259 acções representativas de 0,04% dos 

direitos de voto na Semapa.

Deste modo, as referidas entidades - fundo de pensões gerido pela BPI Vida e Pensões e fundos 

de investimento mobiliário geridos pela BPI Gestão de Activos e pela BPI Global Investment 

Management Fund Company - encontram-se, na medida das respetivas referidas participações, 

entre os destinatários da Oferta assistida pelo BPI.

Assinala-se a este propósito que o BPI considera encontrar-se organizado e atuar com pleno 

respeito pelo disposto na lei em matéria de prevenção, identificação e atuação em situações de 

potencial conflito de interesses. Em concreto, e igualmente nos termos da lei, o BPI considera que 

se encontra adotada e divulgada, ao nível de todo o grupo BPI (cobrindo por consequência o 

próprio BPI e as mencionadas BPI Vida e Pensões, BPI Gestão de Activos e BPI Global 

Investment Management Fund Company) uma política neste âmbito adequada à sua dimensão e 

organização e à natureza, dimensão e complexidade das suas atividades.

Neste quadro, considera o BPI encontrar-se assegurada a respetiva plena independência na 

prestação dos serviços de assistência à Oferta.

5.12 Despesas relacionadas com a Oferta
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A Oferente estima que incorrerá em despesas relacionadas com a Oferta no montante de €1,2 

milhões.

5.13 Regime fiscal

5.13.1 Enquadramento

Este capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, na data do presente 

Prospeto, aos rendimentos resultantes da titularidade, transmissão (o que compreende também a 

respetiva troca por outras ações) e aquisição gratuita das ações da Emitente.

Este capítulo constitui um sumário genérico do enquadramento fiscal português pertinente, não 

visando conter informações exaustivas sobre todos os aspetos fiscais que se podem revelar 

pertinentes para um determinado investidor. Este capítulo também não contém informação 

detalhada sobre regimes especiais e excecionais suscetíveis de proporcionar consequências 

tributárias distintas das descritas no mesmo.

O regime tributário descrito em cada secção relativamente a cada tipo de investidor é 

exclusivamente aplicável ao potencial investidor em causa e, como tal, não deve ser objeto de 

analogia relativamente a qualquer outro potencial tipo de investidor. Os potenciais investidores 

devem obter aconselhamento individualizado sobre as consequências da aquisição, titularidade e 

transmissão das Ações, em função das suas circunstâncias específicas.

Este sumário não abrange qualquer referência ao enquadramento fiscal aplicável em outros 

ordenamentos que não o português. As implicações fiscais portuguesas podem ser condicionadas 

pelas regras constantes de uma convenção para evitar a dupla tributação (“Convenção”). Para 

além disso, tais implicações podem ser agravadas ou compensadas por normativos domésticos 

de outros países.

A aceção da terminologia adotada relativamente a todos os aspetos técnicos, incluindo a 

qualificação dos títulos emitidos como ações, a classificação dos factos tributários, os 

mecanismos de tributação e eventuais benefícios fiscais, entre outros, é a vigente em Portugal à 

data do presente Prospeto. Não são consideradas quaisquer outras interpretações ou significados 

potencialmente adotados noutros ordenamentos jurídicos.

O regime fiscal enunciado no presente capítulo poderá ser objeto de alterações legislativas ou 

das práticas tributárias (bem como da respetiva interpretação e aplicação), incluindo alterações 

que poderão ter efeitos retroativos.

5.13.2 Pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal

(a) Aquisição onerosa das ações

A aquisição onerosa das ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das ações

Os lucros da Emitente colocados à disposição dos titulares das Ações são tributáveis em 

sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”). Será retido IRS, à 

taxa de 28%, aquando da colocação à disposição de tais lucros. Esta retenção na fonte a 

efetuar pela respetiva entidade registadora ou depositária tem natureza liberatória, 

dispensando os titulares das Ações da declaração do correspondente rendimento às 

autoridades fiscais e do pagamento de qualquer IRS adicional. Estão sujeitos a retenção 

na fonte de 35% os lucros distribuídos pagos ou colocados à disposição em contas 

abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, 

exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras 
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gerais.

Alternativamente, os titulares das Ações podem optar por englobar estes rendimentos, 

desde que obtidos fora do âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais,

declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos. Neste caso, os 

rendimentos decorrentes da titularidade das Ações serão tributados em apenas metade do 

seu montante, à taxa que resultar da aplicação dos escalões progressivos de tributação 

do rendimento global do ano em apreço, até 48%, a que acresce uma sobretaxa de 3,5% 

em 2015 (sobretaxa extraordinária) sobre parte do rendimento coletável resultante do 

englobamento, acrescido de determinados rendimentos conforme definidos por lei, que for 

superior ao valor anual da retribuição mínima mensal garantida (atualmente de Euros 

7.070) e uma taxa adicional de solidariedade até 5% sobre a parte do um rendimento 

coletável superior a Euros 250.000 (2,5% para a parte do rendimento coletável inferior a 

Euros 250.000, mas superior a Euros 80.000). A tributação progressiva de rendimentos 

em sede de IRS pode, pois, chegar a 56,5%, tendo o imposto retido na fonte a natureza 

de pagamento antecipado por conta do imposto devido a final. A opção pelo englobamento 

dos dividendos determina também a obrigatoriedade de englobamento de outros 

rendimentos qualificados como rendimentos de capitais, como por exemplo juros.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa 

das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 

transmissão onerosa das Ações (o que também abrange a sua troca por outras ações) é 

tributado à taxa especial de IRS de 28%.

Para apuramento do saldo entre mais-valias e menos-valias deve ter-se em conta que (i) o 

valor de aquisição, tratando-se de ações cotadas em bolsa de valores, é dado pelo custo 

(documentalmente provado) ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos 

anteriores à data da alienação (ii) ao valor de aquisição das ações acrescem as despesas 

necessárias e efetivamente praticadas, inerentes à aquisição e alienação e (iii) considera-

se que as ações alienadas são as adquiridas há mais tempo (método first in, first out). Por 

seu turno, o valor de realização corresponderá ao valor dos bens ou direitos recebidos, 

acrescido (se aplicável) da importância em dinheiro a receber.

Alternativamente, os titulares das Ações podem optar por englobar estes rendimentos, 

declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos. Neste caso, as mais-

valias serão tributadas à taxa que resultar da aplicação dos escalões progressivos de 

tributação do rendimento global do ano em apreço, até 48%, a que acresce uma 

sobretaxa de 3,5% em 2015 (sobretaxa extraordinária) sobre a parte do rendimento 

resultante do englobamento, acrescido de determinados rendimentos conforme definidos 

por lei, que for superior ao valor anual da retribuição mínima mensal garantida (atualmente 

de Euros 7.070), e uma taxa adicional de solidariedade até 5% sobre a parte do 

rendimento coletável superior a Euros 250.000 (2,5% para a parte do rendimento coletável 

inferior a Euros 250.000, mas superior a Euros 80.000). A tributação progressiva de 

rendimentos em sede de IRS pode, pois, chegar a 56,5%. A opção pelo englobamento das 

mais-valias determina também a obrigatoriedade de englobamento de outros rendimentos

qualificados como rendimentos de capitais, como por exemplo reembolso de obrigações 

ou outros títulos de dívida.

Verificando-se um saldo negativo entre as mais e as menos-valias resultantes de 

operações realizadas no mesmo ano, o reporte do saldo negativo poderá ser efetuado, 
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aos rendimentos da mesma natureza, nos cinco anos seguintes, desde que tenha sido 

exercida a opção pelo englobamento.

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado nos parágrafos anteriores 

não relevam as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no 

país, território ou região em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a um regime 

fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, 

de 13 de fevereiro, entretanto alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.

(d) Aquisição gratuita das Ações

Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por morte ou 

em vida) de Ações por pessoas singulares residentes para efeitos fiscais em Portugal. O 

cônjuge ou unido de facto, ascendentes ou descendentes beneficiam de isenção de 

Imposto de Selo em tais aquisições.

5.13.3 Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 

estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos associados às 

ações

(a) Aquisição onerosa das ações

A aquisição onerosa das ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das ações 

Os lucros da Emitente colocados à disposição dos titulares de Ações são tributáveis em 

sede de IRS. Será retido IRS pela respetiva entidade registadora ou depositária, à taxa de 

28%, aquando da colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza 

liberatória, dispensando os titulares das Ações da declaração do correspondente 

rendimento às autoridades fiscais e do pagamento de qualquer IRS adicional.

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal 

e o país de residência fiscal do titular das Ações, caso se verifiquem as condições 

substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na 

legislação fiscal portuguesa para a aplicação de uma Convenção, traduzidas na 

certificação da residência fiscal do titular através de formulários próprios, o que pressupõe 

a apresentação de formulário de modelo próprio (Mod. 21-RFI) certificado pela 

autoridades competentes do respetivo Estado de residência ou acompanhado de 

documento emitido pelas autoridades competentes do respetivo Estado de residência que 

ateste a sua residência para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a imposto 

sobre o rendimento nesse Estado.

Se o titular das Ações for fiscalmente residente em país, território ou região sujeitas a um 

regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro – e alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro 

– a taxa de retenção na fonte aplicável será de 35%. Estão igualmente sujeitos a retenção 

na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% os rendimentos pagos ou colocados à 

disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de 

terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, termos 

em que se aplicam as regras gerais.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa 

das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)
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O saldo anual positivo entre as mais-valias não excluídas ou isentas de tributação e as 

menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações (o que compreende 

também a respetiva troca por outras ações) e outros ativos previstos na lei, deduzido das 

despesas necessárias e efetivamente incorridas na sua aquisição e alienação, é tributado 

à taxa especial de IRS de 28% que ascende a 35% quando se trate de uma pessoa 

singular domiciliada em país, território ou região sujeitos a um regime fiscal mais 

favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. Alternativamente, os titulares 

das Ações, caso sejam residentes em algum dos Estados-Membros da UE ou num Estado 

integrante do Espaço Económico Europeu, neste último caso apenas se existir 

intercâmbio de informação em matéria fiscal, podem optar por ser tributados à taxa que 

resultaria da aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento global do 

ano, até 48%. Para efeitos da aplicação das taxas de imposto em apreço, são tidos em 

consideração todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora deste território, nas mesmas 

condições que são aplicáveis aos residentes.

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando 

a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região em que se encontre 

domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da 

lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, entretanto alterada pela 

Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.

Não existe obrigação de retenção na fonte quanto às mais-valias realizadas com a 

transmissão das Ações que estejam sujeitas ao regime fiscal português; o investidor deve 

apresentar uma declaração anual de rendimentos em sede de IRS (Declaração modelo 3 

de IRS) para o efeito de determinar as mais-valias tributáveis.

A legislação fiscal portuguesa prevê, contudo vários regimes de isenção de IRS. Um 

desses regimes prevê uma isenção de IRS para os rendimentos derivados de mais-valias 

mobiliárias, salvo quando (i) os alienantes sejam pessoas singulares domiciliadas em 

país, território ou região sujeitos a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 

n.º 292/2011, de 8 de novembro ou quando (ii) o ativo da sociedade cujas participações 

estão a ser vendidas seja constituído, em mais de 50 %, por bens imóveis situados em 

Portugal.

Nos termos das Convenções em vigor, Portugal está geralmente limitado na sua 

competência para tributar aquelas mais-valias, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente.

(d) Aquisição gratuita das ações

Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em vida) das 

ações por pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal.

5.13.4 Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou com 

estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos 

associados às ações

(a) Aquisição onerosa das ações

A aquisição onerosa das ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das ações 
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Os lucros da Emitente colocados à disposição dos titulares de Ações são tributáveis em 

sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”). Será retido IRC pela 

respetiva entidade registadora ou depositária, à taxa de 25%, aquando da colocação à 

disposição, tendo esta retenção na fonte natureza de pagamento antecipado por conta do 

imposto devido em termos finais. O IRC incide sobre a matéria coletável (resultante, em 

termos gerais, da dedução dos prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a uma taxa 

até 21% (as pequenas e médias empresas, tal como definidas na lei, beneficiam de uma 

taxa de 17% aplicável aos primeiros Euros 15.000 de matéria coletável, desde que a 

mesma se revele conforme às regras europeias para os auxílios de minimis). Poderá 

acrescer derrama municipal até 1,5% do lucro tributável, taxa que poderá variar de acordo 

com a decisão dos órgãos municipais em cada ano. Além disso, as pessoas coletivas que 

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e as 

pessoas coletivas não residentes com estabelecimento estável em território português 

estão ainda sujeitas a derrama estadual de 3% sobre a parte do lucro tributável 

compreendida entre Euros 1.500.000 e Euros 7.500.000, de 5% sobre a parte do lucro 

tributável compreendida entre Euros 7.500.000 e Euros 35.000.000 ou de 7% sobre a 

parte do lucro tributável superior a Euros 35.000.000.

Caso o titular das Ações não seja abrangido pelo regime de transparência fiscal e detenha 

direta ou direta e indiretamente ações representativas de pelo menos 5% do capital social 

ou dos direitos de voto, os lucros colocados à disposição pela Emitente n\ao concorrem

para efeitos de apuramento do lucro tributável, contanto que as ações permaneçam na 

sua titularidade, de modo ininterrupto, durante vinte e quatro meses. Se esse período já se 

houver completado à data da colocação à disposição dos lucros da Emitente, haverá lugar 

a dispensa da obrigação de retenção na fonte de IRC. Na eventualidade do período 

mínimo de vinte e quatro meses se completar após a data da colocação à disposição, o 

IRC retido na fonte será objeto de devolução mediante solicitação dirigida à Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT).

Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros da Emitente 

colocados à disposição de sujeitos passivos globalmente isentos de IRC (a título 

meramente exemplificativo: o Estado e outras pessoas coletivas de direito público; 

pessoas coletivas de utilidade pública e de solidariedade social; fundos de pensões; 

fundos de poupança-reforma, poupança-educação e poupança-reforma/educação; fundos 

de capital de risco; e fundos de poupança em ações, desde que, em qualquer dos casos 

relativos aos fundos, os mesmos se constituam e operem de acordo com a legislação 

portuguesa) ou que beneficiem de isenção total ou parcial relativamente aos lucros 

colocados à disposição pela Emitente, contanto que seja feita prova da mesma perante a 

entidade pagadora.

Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, dos lucros distribuídos pela Emitente a 

entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC (abrangendo, neste último 

caso, os rendimentos de capitais) se as Ações não forem detidas por tais entidades pelo 

período mínimo de um ano, o qual pode ser completado após a colocação à disposição. 

Esta taxa é elevada em 10 pontos percentuais quanto às entidades que apresentem 

prejuízo fiscal no período de tributação em que ocorre a colocação à disposição do 

rendimento.

A taxa de retenção na fonte ascende a 35% quando os rendimentos são pagos ou 

colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por 

conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, 
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termos em que se aplicam as regras gerais.

Ao rendimento global de entidades com sede ou direção efetiva em território português 

que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, industrial ou 

agrícola, é aplicável uma taxa de IRC de 21,5%.

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa 

das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável em sede 

de IRC. O IRC incide sobre a matéria coletável (resultante, em termos gerais, da dedução 

dos prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a uma taxa até 21% (as pequenas e 

médias empresas, tal como definidas na lei, beneficiam de uma taxa de 17% aplicável aos 

primeiros Euros 15.000 de matéria coletável, desde que a mesma se revele conforme às 

regras europeias para os auxílios de minimis). Poderá acrescer derrama municipal até 

1,5% do lucro tributável, taxa que poderá variar de acordo com a decisão dos órgãos 

municipais em cada ano. Além disso, as pessoas coletivas que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e as pessoas coletivas não 

residentes com estabelecimento estável em território português estão ainda sujeitas a 

derrama estadual de 3% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 

1.500.000 e Euros 7.500.000, de 5% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre 

Euros 7.500.000 e Euros 35.000.000 ou de 7% sobre a parte do lucro tributável superior a 

Euros 35.000.000.

Caso o titular das Ações não seja abrangido pelo regime de transparência fiscal e detenha 

Ações representativas de pelo menos 5% do capital social ou dos direitos de voto, as mais 

e menos-valias realizadas com a transmissão onerosa das Ações serão desconsideradas 

para efeitos de apuramento do lucro tributável, contanto que as Ações tenham 

permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante vinte e quatro meses. No 

entanto, mesmo que esses pressupostos se verifiquem, não são excluídas para efeitos de 

apuramento do lucro tributável as mais e menos-valias realizadas mediante transmissão 

onerosa de ações de sociedades cujos bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis 

situados em território português (com exceção dos bens imóveis afetos a uma atividade 

de natureza agrícola, industrial ou comercial que não consista na compra e venda de bens 

imóveis), representem, direta ou indiretamente, mais de 50% do ativo. Para efeitos do 

cálculo desta percentagem apenas se consideram os imóveis adquiridos em ou após 1 de 

janeiro de 2014.

Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição das 

Ações detidas há pelo menos dois anos à data da transmissão onerosa é objeto de 

atualização mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária aprovados 

anualmente por Portaria do Ministro das Finanças.

Não concorrem para a formação do lucro tributável as menos-valias e outras perdas 

relativas a instrumentos de capital próprio, na parte do valor que corresponda aos lucros 

distribuídos ou às mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes sociais da 

mesma entidade que tenham beneficiado, no próprio período de tributação ou nos quatro 

períodos anteriores, do regime de exclusão de tributação de dividendos por dupla 

tributação económica (enunciada em “Rendimentos da titularidade das ações” supra) ou 

do regime de exclusão de tributação das mais-valias com a transmissão onerosa de 

partes sociais (igualmente enunciado em “Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) 

realizados na transmissão onerosa das Ações” supra).
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(d) Aquisição gratuita das ações

A variação patrimonial positiva, não refletida no resultado do exercício, resultante da 

aquisição gratuita de Ações por pessoas coletivas residentes sujeitas a IRC, ainda que 

dele isentas, bem como por estabelecimentos estáveis aos quais as mesmas sejam 

imputáveis, concorre para a formação do lucro tributável em sede de IRC.

O IRC incide sobre a matéria coletável (resultante, em termos gerais, da dedução dos 

prejuízos fiscais reportáveis ao lucro tributável) a uma taxa até 21% (as pequenas e 

médias empresas, tal como definidas na lei, beneficiam de uma taxa de 17% aplicável aos 

primeiros Euros 15.000 de matéria coletável, desde que a mesma se revele conforme às 

regras europeias para os auxílios de minimis). Poderá acrescer derrama municipal até 

1,5% do lucro tributável, taxa que poderá variar de acordo com a decisão dos órgãos 

municipais em cada ano. Além disso, as pessoas coletivas que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e as pessoas coletivas não 

residentes com estabelecimento estável em território português estão ainda sujeitas a 

derrama estadual de 3% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 

1.500.000 e Euros 7.500.000, de 5% sobre a parte do lucro tributável compreendida entre 

Euros 7.500.000 e Euros 35.000.000 e de 7% sobre a parte do lucro tributável superior a 

Euros 35.000.000.

5.13.5 Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem 

estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos associados às 

ações

(a) Aquisição onerosa das ações

A aquisição onerosa das ações não se encontra sujeita a tributação em Portugal.

(b) Rendimentos decorrentes da titularidade das ações

Os lucros da Emitente colocados à disposição dos titulares de Ações são tributáveis em 

sede de IRC. Será retido IRC pela respetiva entidade registadora ou depositária, à taxa de 

25%, aquando da colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza 

liberatória, dispensando os titulares das Ações da declaração do correspondente 

rendimento às autoridades fiscais e do pagamento de qualquer IRC adicional.

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal 

e o país de residência fiscal do titular das Ações, caso se verifiquem as condições 

substanciais de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na 

legislação fiscal portuguesa para a invocação de uma Convenção, o que pressupõe a 

apresentação de formulário de modelo próprio (Mod. 21-RFI) certificado pela autoridades 

competentes do respetivo Estado de residência ou acompanhado de documento emitido 

pelas autoridades competentes do respetivo Estado de residência que ateste a sua 

residência para efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a imposto sobre o 

rendimento nesse Estado.

Se o titular das Ações for fiscalmente residente em país, território ou região sujeitas a um 

regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 

150/2004, de 13 de fevereiro, conforme alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de 

novembro, a taxa de retenção na fonte aplicável será de 35%. A taxa de retenção na fonte 

é também de 35% sempre que os dividendos sejam pagos ou colocados à disposição em 

contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não 

identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que se 
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aplicam as regras gerais.

Estarão isentos de IRC os lucros da Emitente colocados à disposição de entidades 

residentes para efeitos fiscais (i) na União Europeia, (ii) no Espaço Económico Europeu 

(desde que tais países estejam vinculados a cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia), (iii) em Estado com 

o qual tenha sido celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla 

tributação que preveja a troca de informações, desde que a mesma detenha direta ou 

direta e indiretamente, durante um período ininterrupto de pelo menos vinte e quatro 

meses, ações representativas de pelo menos 5% do capital social ou dos direitos de voto 

da Emitente e esteja sujeita e não isenta, no caso de residir num país da União Europeia, 

a um dos impostos referidos no artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, do Conselho, de 30 

de novembro, ou, nos outros casos, a um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC 

desde que, no caso dos países enquadráveis em (iii), a taxa legal aplicável à entidade não 

seja inferior a 60% da taxa de IRC (12,6% em 2015). Se esse período já se houver 

completado à data da colocação à disposição dos lucros, haverá lugar a dispensa da 

obrigação de retenção na fonte de IRC. Na eventualidade de tal período apenas se 

completar após a data da colocação à disposição, o IRC retido na fonte será objeto de 

devolução mediante solicitação dirigida à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Para 

efeitos de dispensa de retenção na fonte de IRC ou do seu reembolso, consoante os 

casos, é necessário cumprir algumas formalidades previstas na legislação fiscal 

portuguesa, traduzidas na certificação do cumprimento de todas as condições 

mencionadas através de documentação específica. Esta isenção também se aplica a 

entidades residentes na Confederação Suíça, nos termos e condições estabelecidos no 

Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça, e apenas, entre outras 

condições, se a sociedade beneficiária dos lucros detiver uma participação mínima direta 

de 25% no capital da sociedade que distribui os lucros desde há pelo menos dois anos. 

(c) Ganhos (mais-valias) e perdas (menos-valias) realizados na transmissão onerosa 

das Ações (incluindo a sua troca por outras ações)

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a 

transmissão onerosa de ações (o que compreende também a respetiva troca por outras 

ações), determinado de acordo com as regras estabelecidas para efeitos de IRS, e outros 

ativos previstos na lei quando sujeitos a tributação em Portugal, deduzido das despesas 

necessárias e efetivamente incorridas na sua aquisição e transmissão onerosa, é tributado 

à taxa de 25%. 

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, mencionado no parágrafo anterior não 

relevam as perdas apuradas quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, 

território ou região em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 

de fevereiro, entretanto alterada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.

Não há lugar a retenção na fonte relativamente a mais-valias realizadas com a 

transmissão de ações sujeitas ao regime tributário português; para efeitos de 

determinação e pagamento de imposto sobre as mais-valias tributáveis o investidor 

deverá apresentar declaração de rendimentos anual em sede de IRC (Declaração modelo 

22 de IRC).

Em conformidade com o Estatuto dos Benefícios Fiscais, as mais-valias realizadas com a 

transmissão onerosa de Ações estão isentas de tributação, salvo se:
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(i) a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% por 

entidades residentes para efeitos fiscais em território português;

(ii) a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou região, 

sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria 

n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 

n.º 292/2011, de 8 de novembro; ou

(iii) as mais-valias realizadas resultarem da transmissão onerosa de Ações 

representativas do capital social de sociedades cujo ativo seja constituído, direta 

ou indiretamente, em mais de 50%, por bens imóveis situados no mesmo, ou que, 

sendo sociedades gestoras ou detentoras de participações sociais, se encontrem 

em relação de domínio, na aceção do artigo 13.º do Regime Geral das Instituições 

de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 

de dezembro, na qualidade de entidades dominantes, com sociedades dominadas, 

igualmente residentes para efeitos fiscais em território português, cujo ativo seja 

constituído, em mais de 50%, por bens imóveis no mesmo situados.

Independentemente da aplicação das regras de isenção previstas no Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, nos termos das Convenções em vigor, Portugal está 

geralmente limitado na sua competência para tributar as mais-valias realizadas 

com a transmissão onerosa de Ações, mas esse tratamento fiscal convencional 

deve ser aferido casuisticamente.

(d) Aquisição gratuita das ações

O incremento patrimonial resultante da aquisição gratuita de ações de uma sociedade 

com sede ou direção efetiva em Portugal por parte de pessoas coletivas não residentes 

sem estabelecimento estável ao qual as ações sejam imputáveis é tributado em sede de 

IRC à taxa de 25%. Em geral, nos termos das Convenções em vigor de que Portugal é 

signatário, Portugal não é habitualmente autorizado a tributar esse incremento patrimonial, 

mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
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6 INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS AÇÕES QUE CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA 

DA OFERTA

6.1 Tipo e categoria dos valores mobiliários que constituem a contrapartida da Oferta

Os valores mobiliários que constituem a contrapartida da Oferta são ações ordinárias, 

nominativas e escriturais, com o valor nominal de 1 Euro cada uma. 

A contrapartida da Oferta integra uma componente em ações que corresponde a um montante de 

um máximo de até 164.770.541 Ações Portucel, representativas de até 21,47% do capital social 

da Emitente.

6.2 Legislação ao abrigo da qual os valores mobiliários objeto da Oferta foram criados

As ações que constituem a contrapartida da Oferta foram criadas nos termos estabelecidos na 

legislação portuguesa aplicável, nomeadamente em conformidade com as normas constantes do 

Código das Sociedades Comerciais e do Código dos Valores Mobiliários que disciplinam a criação 

de valores mobiliários representativos do capital social de sociedades anónimas tendo por lei 

pessoal a lei portuguesa, conformando-se a sua forma de representação e integração em sistema 

centralizado, inclusivamente a requerida para efeitos da sua negociação em mercado 

regulamentado, com as disposições legais imperativas constantes do Código dos Valores 

Mobiliários e restante regulamentação aplicável.

6.3 Modalidades e formas de representação das ações que constituem a contrapartida 

da Oferta

As ações que constituem a contrapartida da Oferta são ações ordinárias, nominativas e escriturais 

e estão integradas na Central de Valores Mobiliários, com o código ISIN PTPTI0AM0006. 

As ações que constituem a contrapartida da Oferta são negociadas no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A., sob o símbolo PTI. 

A entrega das ações que constituem a contrapartida da Oferta (liquidação física da Oferta) aos 

investidores que participem na Oferta será efetuada através da inscrição daquelas ações nas 

contas de registo individualizado de valores mobiliários da titularidade dos respetivos adquirentes, 

domiciliadas junto de intermediários financeiros legalmente habilitados para exercer a atividade de 

registo de valores mobiliários escriturais e que tenham conta aberta junto da CVM.

6.4 Moeda em que as ações que constituem a contrapartida da Oferta são emitidas

As ações que representam o capital social da Emitente encontram-se emitidas em Euros. 

6.5 Direitos, incluindo eventuais restrições dos mesmos, inerentes às ações que 

constituem a contrapartida da Oferta e o procedimento a observar para o exercício 

desses direitos

Todas as ações da Emitente são da mesma categoria e, nos termos do Código das Sociedades 

Comerciais e dos estatutos da Emitente, o detentor de uma ação assume, com a respetiva 

aquisição, a condição de acionista da Emitente com todos os direitos e as obrigações inerentes 

estabelecidos no Código das Sociedades Comerciais e nos estatutos da Emitente, salvo no que 

concerne o caso específico do direito de voto, uma vez que os estatutos da Emitente preveem 

que para ter direito de voto é necessário deter ou agrupar um conjunto de 1000 ações. 

Os direitos mais importantes inerentes às ações decorrentes da legislação societária e dos 

estatutos da Emitente, podem ser resumidos da seguinte forma: direito a receber dividendos 
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provenientes do rendimento líquido da Emitente e o direito a partilhar o património da mesma em 

caso de liquidação, direito de obter informação relacionada com quaisquer matérias a serem 

discutidas nas assembleias gerais, direito de assistir e participar nas assembleias gerais, direito 

de voto, direito de impugnação de deliberações sociais, direito de preferência na subscrição de 

novas ações em casos de aumentos de capital por entradas em dinheiro, salvo se este direito for 

limitado ou suprimido por deliberação da Assembleia Geral, e direito a receber novas ações da 

Emitente, por esta emitidas em virtude de um aumento de capital social por incorporação de 

reservas.

A detenção ou a titularidade de uma ou mais Ações da Emitente implica uma sujeição do acionista 

ao conteúdo dos Estatutos, sem prejuízo do seu direito de impugnação das disposições que 

considere desconformes com normas legais imperativas que sejam aplicáveis à Sociedade, nos 

termos e prazos previstos na lei.

Para uma informação mais detalhada sobre os direitos e restrições inerentes às ações que 

constituem a contrapartida da Oferta ver secção 20.2.1 do Capítulo 20 – “Informação adicional 

relativa à Emitente das ações que constituem a contrapartida da Oferta”. No que respeita ao 

regime fiscal aplicável à titularidade e transmissão das ações que constituem a contrapartida da 

Oferta ver secção 5.12 do Capítulo 5 – “Descrição da Oferta”.

6.6 Eventuais restrições à livre transmissão e oneração das ações que constituem a 

contrapartida da Oferta

Não existem restrições estatutárias à transmissão e oneração das ações que constituem a 

contrapartida da Oferta.

6.7 Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias

A Emitente é uma sociedade aberta com a totalidade do seu capital social admitido à negociação 

no mercado regulamentado Euronext Lisbon e, nessa medida, encontra-se sujeita aos regimes 

aplicáveis às ofertas públicas de aquisição (“OPA”) voluntárias e obrigatórias, à aquisição 

potestativa e à perda de qualidade de sociedade aberta.

O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no Código dos Valores 

Mobiliários, cuja versão atualmente em vigor incorpora as alterações introduzidas pelo diploma 

que procedeu à transposição para o ordenamento jurídico nacional das regras previstas na 

Diretiva n.º 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 

às ofertas públicas de aquisição.

Nos termos do disposto no artigo 187.º do Código dos Valores Mobiliários, o dever de lançamento 

de uma OPA obrigatória sobre a totalidade das ações representativas do capital social de uma 

sociedade aberta e de outros valores mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram o 

direito à subscrição ou aquisição das respetivas ações recai sobre qualquer pessoa singular ou 

coletiva que ultrapasse, diretamente ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários, um terço ou metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social dessa 

sociedade.

De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, no cômputo dos direitos 

de voto imputáveis a um participante no capital social de uma sociedade aberta consideram-se as 

ações de que este tenha a titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto:

(a) Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante;

(b) Detidos por sociedade que se encontre em relação de domínio ou de grupo com o 

participante, nos termos do artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários;
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(c) Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado acordo 

para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir instruções 

de terceiro;

(d) Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de 

administração e de fiscalização;

(e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respetivos 

titulares;

(f) Inerentes a ações detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou 

depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos;

(g) Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante poderes 

discricionários para o seu exercício;

(h) Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que vise 

adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de outro modo, 

constitua um instrumento de exercício concertado de influência sobre a sociedade 

participada, sendo que, nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 20.º do Código dos 

Valores Mobiliários, se presume, de forma ilidível perante a CMVM, serem instrumento 

desse exercício concertado de influência os acordos relativos à transmissibilidade das 

ações representativas do capital social da sociedade aberta participada;

(i) Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação, 

com as devidas adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, a contrapartida 

de oferta pública de aquisição obrigatória não pode ser inferior ao mais elevado dos seguintes 

montantes:

(a) O maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em relação a ele, 

estejam em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria, nos seis meses 

imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio preliminar da oferta;

(b) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mercado 

regulamentado durante o mesmo período.

Todavia, se a contrapartida não puder ser determinada por recurso aos critérios acima indicados 

ou se a CMVM entender que a contrapartida, em dinheiro ou em valores mobiliários, proposta 

pelo oferente não se encontra devidamente justificada ou não é equitativa, por ser insuficiente ou 

excessiva, a contrapartida mínima será fixada a expensas do oferente por auditor independente 

designado pela CMVM.

Nos termos do n.º 3 do artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, a contrapartida, em 

dinheiro ou em valores mobiliários, proposta pelo oferente de uma OPA obrigatória presume-se 

não equitativa se:

(a) o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o alienante 

através de negociação particular;

(b) os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao 

mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação;
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(c) tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliários em causa e 

aquele ou o mercado regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação 

tiverem sido afetados por acontecimentos excecionais.

A contrapartida na OPA obrigatória pode consistir em dinheiro ou em valores mobiliários. Apenas 

se admite a entrega de valores mobiliários em contrapartida desde que se encontrem preenchidas 

duas condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos como contrapartida serem do 

mesmo tipo dos que são objeto da OPA; (ii) esses valores mobiliários se encontrarem admitidos 

ou serem da mesma categoria de valores mobiliários de comprovada liquidez admitidos à 

negociação em mercado regulamentado. Porém, independentemente de se encontrarem 

verificadas as referidas condições, se o oferente ou pessoas que se encontrem em alguma das 

situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários tiverem adquirido, 

nos 6 meses anteriores ao anúncio preliminar e até ao encerramento da OPA, quaisquer ações 

representativas do capital social da sociedade visada com pagamento em dinheiro, deverá ser 

oferecida contrapartida equivalente em dinheiro.

6.8 Ofertas públicas de aquisição lançadas por terceiros durante o último exercício e o 

exercício em curso

Durante o último exercício não foram lançadas quaisquer OPA sobre as ações representativas do 

capital social da Emitente. 
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7 INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE, PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E 

ACORDOS

7.1 Identificação da Oferente 

A Oferente é a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., uma sociedade 

aberta constituída sob a forma de sociedade anónima e tem a sua sede em Lisboa na Av. Fontes 

Pereira de Melo, n.º 14, 10.º andar, freguesia do Coração de Jesus.

7.2 Imputação de direitos de voto

Na presente data os titulares de participações qualificadas no capital social da Oferente, 

calculadas nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, são os seguintes:  

Entidade N.º acções

% capital e 

direitos de 

voto

% dir. de 

voto não 

suspensos

A - Sodim, SGPS, S.A. 15.252.726 14,320% 14,321%

Administradores da Sodim

Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira Sacadura Botte 400 0,000% 0,000%

       Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 400 0,000% 0,000%

       Herança indivisa de Maria Rita C.M.A. de Queiroz Pereira 16.464 0,015% 0,015%

Cimigest, SGPS, S.A. 3.185.019 2,990% 2,991%

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. 16.199.031 15,209% 15,210%

Longapar, SGPS, S.A. 22.225.400 20,867% 20,868%

OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A. 535.000 0,502% 0,502%

Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. 625.199 0,587% 0,587%

Soma: 58.039.639 54,492% 54,495%

B - Banco BPI, S.A. - - -

Banco Português de Investimento, S.A. – carteira própria 3.294 0,003% 0,003%

BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A. 405.804 0,381% 0,381%

Fundos de Pensões geridos pela BPI Pensões - Sociedade Gestora

de Fundos de Pensões, S.A. 10.362.388 9,729% 9,730%

Fundos de Investimento geridos pela BPI Fundos – Gestão de

Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 1.237.518 1,162% 1,162%

Soma: 12.009.004 11,275% 11,276%

C - Bestinver Gestión, S.A. SGIIC - - -

Bestinver Empleo, F.P. 13.930 0,036% 0,036%

Bestinver Bolsa, F.I.M. 2.319.127 0,006% 0,006%

Bestinver Ahorro Fondo de Pensiones 198.347 1,603% 1,603%

Bestinver Empleo III Fondo de Pensiones 2.221 2,177% 2,177%

Bestinver Hedge Value Fund, FIL 1.280.612 0,487% 0,488%

Bestinver Global F.P. 405.052 0,166% 0,166%

Bestinver Mixto, F.I.M. 195.019 0,183% 0,183%

Bestvalue F.I. 519.214 0,081% 0,081%

Bestinver Prevision F.P. 38.849 0,013% 0,013%

Divalsa de Inversiones SICAV 13.543 0,002% 0,002%

Bestinver SICAV - Bestinfund 86.718 0,380% 0,380%

Bestinver Empleo II, F.P. 3.571 0,002% 0,002%

Bestinver Futuro EPSV 6.607 0,186% 0,186%

Bestinver SICAV - Iberian 201.007 0,189% 0,189%

Bestinver Renta F.I.M. 177.186 0,003% 0,003%

Bestinver Consolidacion EPSV 1.975 0,003% 0,003%

Bestinfond, F.I.M. 1.706.873 0,013% 0,013%

Soma: 7.169.851 6,732% 6,732%

D - Norges Bank (the Central Bank of Norway) 5.649.215 5,304% 5,304%
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7.3 Participações da Oferente no capital da sociedade visada 

A Oferente é titular direta de 5.530 ações próprias, representativas de 0,005% do capital social da 

Sociedade Visada. Nos termos da lei, os direitos de voto inerentes a referidas ações próprias 

encontram-se suspensos.

Nos últimos 6 meses anteriores à data da publicação do anúncio preliminar, nem a Oferente nem 

quaisquer das pessoas que com ela se encontram em alguma das situações referidas no número 

um do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários adquiriu Ações Semapa.

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente e Sociedade Visada, à data da divulgação do 

anúncio preliminar da Oferta (i.e., 25 de maio de 2015) e à data da deliberação da Assembleia 

Geral da Oferente que aprovou a realização da Oferta (i.e., 23 de junho de 2015), as pessoas que 

se encontravam, com ela, numa das situações referidas no número um do artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários detinham as seguintes quantidades de Ações Semapa, que, em relação à 

última listagem de participações qualificadas divulgada, inclui ainda as ações detidas por um 

então membro do Conselho Fiscal da Semapa: 

Entidade N.º ações

% capital e 
direitos de 

voto

% dir. de 
voto não 

suspensos

Sodim, SGPS, S.A............................................................15.252.726 14,320% 14,321%

Cimigest, SGPS, S.A........................................................ 3.185.019 2,990% 2,991%

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A...................16.199.031 15,209% 15,210%

Longapar, SGPS, S.A.......................................................22.225.400 20,867% 20,868%

OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A. .............. 535.000 0,502% 0,502%

Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.............. 625.199 0,587% 0,587%

Duarte Nuno d'Orey da Cunha (Vogal do Conselho 

Fiscal da Oferente à data da divulgação do anúncio 

preliminar da Oferta e da deliberação da 

Assembleia Geral da Oferente de dia 23 de junho 

de 2015 que aprovou a realização da Oferta).................. 2.907 0,003% 0,003%

Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira 

Sacadura Botte (Administradora da Sodim)..................... 400 0,000% 0,000%

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz 

Pereira (Administradora da Sodim) ................................ 400 0,000% 0,000%

Herança indivisa de Maria Rita C.M.A. de Queiroz 

Pereira ............................................................................ 16.464 0,015% 0,015%

Soma:...............................................................................58.042.546 54,495% 54,498%

7.4 Acordos parassociais 

A Oferente não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais com influência significativa 

na Sociedade Visada celebrados por pessoas com ela relacionados nos termos do n.º 1 do artigo 

20.º do Código dos Valores Mobiliários ou por terceiros.
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A sociedade tem apenas conhecimento da contínua e assumida coordenação de exercício de 

direitos de voto entre as sociedades Sodim, Cimigest, SGPS, S.A., Cimo - Gestão de 

Participações, SGPS, S.A., Longapar, SGPS, S.A., OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A. 

e Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A. da qual resulta uma imputação à Sodim de 

54,479% dos direitos de voto não suspensos, superior à percentagem de 53,389% que resulta 

das relações de participação direta e indireta.

Não existem quaisquer acordos ou entendimentos estabelecidos com outras pessoas ou 

entidades para as quais a Oferente deva transferir, após o encerramento da operação, qualquer 

quantidade dos valores adquiridos através da Oferta. 

7.5 Acordos celebrados com os titulares dos órgãos sociais da sociedade visada 

Não existem quaisquer acordos celebrados entre a Oferente ou qualquer das pessoas referidas 

no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários e os titulares dos órgãos sociais da 

Sociedade Visada.

7.6 Representante para as relações com o mercado

O representante da Oferente para as relações com o mercado é o Senhor Dr. José Miguel 

Paredes. Para além dos contactos gerais da sociedade (+351 21 318 47 00), o Senhor Dr. José 

Miguel Paredes pode ser contactado através do endereço jmparedes@semapa.pt.
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8 INFORMAÇÕES SOBRE A EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A 

CONTRAPARTIDA DA OFERTA

8.1 Antecedentes e evolução da Emitente 

8.1.1 Denominação jurídica e comercial

A denominação jurídica e comercial da Emitente é Portucel, S.A..

8.1.2 Registo e número de pessoa coletiva

A Emitente encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal, sob o 

número único de matrícula e de identificação fiscal 503 025 798.

8.1.3 Sede, forma jurídica e legislação que regula a atividade da Emitente

A Emitente é uma sociedade comercial anónima com o capital aberto ao investimento do público, 

constituída e funcionando ao abrigo das leis da República Portuguesa, com sede na Península da 

Mitrena – Sado, 2910-861, em Setúbal, e com o número de telefone (+351) 265 709 000.

8.1.4 Data de constituição e período de existência 

A Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal, EP, foi constituída em 1976, com a 

natureza de pessoa coletiva de direito público, pelo Decreto-Lei n.º 554-A/76, de 14 de julho, 

como resultado da fusão de várias sociedades com atividade na área da celulose que tinham sido 

previamente nacionalizadas.

Em 31 de maio de 1993, foi concretizado um plano de reestruturação estratégica desta empresa, 

que resultou na autonomização das suas diversas atividades em sociedades distintas e na 

criação de uma holding de controlo destas sociedades. Neste contexto, e nos termos do Decreto-

Lei n.º 39/93, de 13 de fevereiro, foi constituída a Portucel Industrial – Empresa Produtora de 

Celulose, S.A., por destaque do património da Portucel – Empresa de Celulose e Papel de 

Portugal, S.A.. 

Por escritura pública outorgada em 4 de dezembro de 2000, a Portucel Industrial – Empresa 

Produtora de Celulose, S.A. adotou a designação jurídica de Portucel – Empresa Produtora de 

Pasta e Papel, S.A., tendo adotado a atual designação jurídica de Portucel, S.A. em 17 de abril de 

2012.

A Emitente foi constituída por tempo indeterminado.

8.1.5 Factos marcantes da evolução da atividade da Emitente 

As origens da Emitente datam à década de cinquenta do século XX. Tendo iniciado a sua 

atividade como produtor de pasta de papel, o Grupo Portucel tornou-se num produtor integrado de 

pasta de papel e de papel fino de impressão e escrita não revestido através da aquisição da 

Papéis Inapa, S.A., em 2000 e da aquisição da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., 

em 2001. 

Desde 2004 que a Oferente é o acionista maioritário da Emitente. 

Em 2009, o Grupo Portucel inaugurou uma nova fábrica de papel, em Setúbal, a que se encontra 

associada uma central de cogeração e que utiliza a mais avançada tecnologia a nível mundial. A 

nova fábrica permitiu elevar o Grupo Portucel à posição de líder europeu em termos de 

capacidade de produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos7, passando 

                                                     
7
Fonte: EMGE - European Wodfree – May 2015
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também Portugal a deter a posição cimeira no ranking europeu dos países produtores deste tipo 

de papéis. Também em 2009, o Grupo Portucel inaugurou novas centrais de produção de energia 

a biomassa em Setúbal e Cacia.

Em 2010, foi adjudicada à Emitente uma concessão de direito de uso e aproveitamento de terra 

abrangendo cerca de 173 mil hectares na província moçambicana de Zambézia. Em agosto de 

2010, a Emitente inaugurou um novo turbo gerador a vapor na sua central a biomassa da Figueira 

da Foz. 

Em 2011, foi adjudicado à Emitente uma segunda concessão de direito de uso e aproveitamento 

de terra abrangendo cerca de 183 mil hectares na província moçambicana de Manica.

Em janeiro de 2013 a Emitente passou a integrar nas suas contas a Soporgen, Sociedade 

Portuguesa de Produção de Electricidade e Calor S.A., empresa dedicada à geração de energia 

elétrica e a vapor, após ter concluído a aquisição da totalidade das ações desta empresa à EDP, 

S.A.. 

Em fevereiro de 2015 teve inicio a construção de uma fábrica de pellets no estado de Carolina do 

Sul, nos Estados Unidos da América, tendo ocorrido já no final de março, a cerimónia de 

inauguração, a qual marcou simbolicamente o arranque da construção da fábrica. Prevê-se que a 

construção da fábrica esteja concluída no terceiro trimestre de 2016. Em fevereiro de 2015 a 

Emitente assinou um contrato para adquirir as ações da sociedade AMS, diversificando, assim, a 

sua atividade para a área do papel tissue. 

8.2 Investimentos da Emitente 

Na presente secção descrevem-se os principais investimentos da Emitente nos exercícios de 

2012, 2013 e 2014.

A tabela abaixo especifica as despesas de investimento de expansão e de manutenção do Grupo 

Portucel: 

Ano findo em 31 de dezembro

Três meses findos em

31 de março

2012 2013 2014 2014 2015

(em € milhões)

Produção e Comercialização de Pasta / 

Papel ................................................................

Expansão....................................................... - - 9,2 - 4,8

Manutenção................................................... 11,2 9 8,7 0,9 3,8

Energia.............................................................

Expansão....................................................... - - 1,6 - 0,1

Manutenção................................................... 14 5,1 2,7 0,1 0,5

Agro-Florestal .................................................

Expansão....................................................... - 0,4 24,7 - 1,7

Manutenção................................................... 2,7 0,9 0,6 0,1 -

Outros investimentos
(1)

Expansão....................................................... - - - - -

Manutenção................................................... 2,2 1,6 2,7 0,1 1,9

Total de despesas de investimento .............. 30,1 16,9 50,3 1,3 12,8
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Nota:

(1) Outros investimentos são essencialmente investimentos em estruturas centrais. 

As despesas de expansão relativas ao segmento da pasta realizadas em 2014 e no primeiro 

trimestre de 2015 referem-se ao investimento no aumento de capacidade da fábrica de Cacia.

As despesas de manutenção na área de produção de pasta e papel realizadas em 2012 e 2013 

referem-se a diversas substituições e reparações de equipamento fabril.

Por outro lado, as despesas de expansão relativas ao segmento da energia realizadas em 2014 

referem-se ao início do projeto de construção da fábrica de pellets nos Estados Unidos da 

América. 

As despesas em manutenção relativas ao segmento de energia realizadas em 2012 e 2013 

referem-se essencialmente ao investimento no recondicionamento da caldeira de biomassa na 

fábrica de Setúbal e na reparação de um turbogerador na fábrica de Cacia.

Por sua vez, as despesas de expansão realizadas em 2013 e 2014 na área agro-florestal referem-

se à implementação do plano florestal em Moçambique.

O investimento relativo ao segmento agro-florestal registado em 2012 inclui uma parte do 

investimento efetuado na expansão de capacidade do viveiro da Herdade de Espirra. Para mais 

informação ver secção 9.1.2 – “Atividades”.

Em 2012 e 2013, a Emitente não contratou nenhum financiamento específico dedicado à 

concretização destes projetos, situação que se mantém para os investimentos em curso, 

financiando os mesmos com recurso às receitas geradas pelas suas operações, aos empréstimos 

que contrai com instituições financeiras e à emissão de dívida. 

8.2.1 Aumento de capacidade da fábrica de Cacia

No segundo semestre de 2014, a Emitente iniciou um projeto de aumento da capacidade de 

produção de pasta de papel do seu complexo industrial de Cacia, o qual continua em curso. O 

aumento de capacidade deverá permitir atingir um nível de produção entre 350 e 360 mil 

toneladas, com importantes ganhos de competitividade, estando a sua conclusão planeada para o 

final do primeiro semestre de 2015.

A Emitente estima que o investimento global a realizar neste projeto entre 2014 e 2015 será no 

valor de €56,3 milhões, dos quais cerca de €10 milhões foram investidos em 2014. 

8.2.2 Aquisição da AMS

A Emitente decidiu diversificar a sua atividade para a área do papel tissue. Assim, no dia 9 de 

fevereiro de 2015, celebrou um contrato para a aquisição das ações representativas do capital 

social da AMS, sociedade que detém e explora uma fábrica de papel tissue localizada em Vila 

Velha de Rodão, Portugal, aquisição esta que foi concluída em 4 de junho de 2015. 

A AMS tem atualmente uma capacidade de produção anual de 30.000 toneladas de bobines de

tissue e de 50.000 toneladas de converting (transformação das bobines em produto final), com 

146 colaboradores. Esta empresa tem em curso um plano de duplicação da capacidade de 

produção de papel tissue, que deverá estar concluído em setembro de 2015. O investimento 

global na AMS, incluindo os desembolsos necessários ao aumento de capacidade de produção 
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em curso, ascende a cerca de €80 milhões. Prevê-se que este investimento esteja concluído no 

ano de 2015.

8.2.3 Moçambique

Através da sua subsidiária Portucel Moçambique, o Grupo Portucel tem em curso um projeto 

integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia em Moçambique que consiste 

atualmente no desenvolvimento de operações florestais e se prevê poderá vir a incluir a 

construção duma fábrica de pasta e de uma unidade integrada geradora de energia. Este projeto 

surge no âmbito da adjudicação, em 2010, ao Grupo Portucel de uma concessão de direito de uso 

e aproveitamento de terra abrangendo cerca de 173 mil hectares na província moçambicana de 

Zambézia e de uma segunda concessão de direito de uso e aproveitamento de terra, em 2011, 

abrangendo cerca de 183 mil hectares na província moçambicana de Manica. Este projeto 

encontra-se atualmente numa fase de intensificação das operações florestais e de reforço da 

base operacional no país.

Em 2014 a Emitente deu um importante passo no desenvolvimento deste projeto ao assinar com 

a International Finance Corporation (“IFC”), participada do Banco Mundial, um acordo pelo qual 

esta entidade se comprometeu a adquirir uma participação de 20% do capital da Portucel 

Moçambique. A entrada no capital social da Portucel Moçambique deverá concretizar-se no 

terceiro trimestre de 2015, representando um investimento no montante de cerca de USD$ 9,5 

milhões (cerca de €8,5 milhões ao câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015). O 

investimento global da IFC no capital social da Portucel Moçambique poderá atingir USD$ 30,4 

milhões (cerca de €27,1 milhões ao câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015) numa fase 

inicial do projeto. Ainda em 2014, a Emitente concluiu o estudo de impacto social e ambiental 

relativo a este projeto, elemento importante para a evolução do processo de florestação e 

prosseguiu na construção do primeiro viveiro de grande capacidade na província da Zambézia, o 

qual é uma estrutura decisiva para o incremento das áreas de plantação.

Assim, até 2014, o Grupo Portucel registou um montante global de investimentos relativos ao 

projeto de Moçambique de €25 milhões, os quais estão essencialmente associados a atividades 

de plantação, preparação de terrenos e identificação de espécies de eucalipto com viabilidade 

industrial nas áreas concessionadas ao Grupo Portucel pelo estado moçambicano.

8.2.4 Pellets

Em 2014 a Emitente iniciou o investimento na construção de uma fábrica de produção de pellets, 

derivados de madeira e de biomassa, utilizados na produção de energia, nos Estados Unidos da 

América, em Greenwood, no estado da Carolina do Sul. Com este projeto, a Emitente pretende 

alavancar a sua experiência em matéria de transformação florestal e processos industriais, 

entrando num sector em grande crescimento, que surge para apresentar uma alternativa 

renovável e sustentável à utilização de combustíveis fósseis no mercado industrial, assim como 

no mercado de aquecimento, comercial e particular. A construção desta fábrica nos Estados 

Unidos da América irá permitir a internacionalização e diversificação da base industrial da 

Emitente. De acordo com o plano em curso, a Emitente estima que a fábrica de pellets venha a 

ter uma capacidade instalada de 460 mil toneladas, sendo o investimento global estimado da 

Emitente neste projeto de USD$ 110 milhões milhões (cerca de €98 milhões ao câmbio de 1,1218 

à data de 15 de junho de 2015). Em 2014, o Grupo Portucel desembolsou €1,609 milhões com a 

compra do terreno onde será instalada a fábrica de pellets. Prevê-se que o investimento 

remanescente venha a ocorrer em 2015 e 2016.

Durante o primeiro trimestre de 2015, o Grupo Portucel constituiu uma equipa de trabalho em 

Greenwood, Carolina do Sul, liderada por quadros internos e reforçada pela contratação de 
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quadros locais. Avançou-se para a adjudicação da primeira fase de empreitada civil, que arrancou 

a 3 de fevereiro de 2015. Foram também concluídos os processos de adjudicação dos projetos de 

detalhe e de construção civil, estando também já adjudicados cerca de 90% do valor dos 

equipamentos principais. 
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9 PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE 

CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

9.1 Principais atividades da Emitente

9.1.1 Introdução 

A Emitente desenvolve atualmente a sua atividade em cinco áreas de negócio, quatro das quais 

correspondem aos quatro segmentos operacionais com base nos quais a Emitente tem 

apresentado a sua informação financeira desde 2012: papel de impressão e escrita não revestido 

(também designado por pasta e papel integrado), pasta branqueada de eucalipto (também 

designado por pasta stand alone), floresta e energia. Com a aquisição da AMS, concluída em 4 de 

junho de 2015, a Emitente iniciou atividade na área da produção de papel tissue. 

No final de 2014 a Emitente anunciou o investimento na construção de uma fábrica de produção 

de pellets, derivados de madeira e de biomassa, utilizados na produção de energia, nos Estados 

Unidos da América, não sendo expectável, contudo, que a atividade nesta área tenha início antes 

do terceiro trimestre de 2016, altura para a qual está agendada a conclusão da construção desta 

fábrica. 

A Emitente tem atualmente em curso um projeto integrado de produção florestal, de pasta de 

celulose e de energia em Moçambique, encontrando-se atualmente numa fase de intensificação 

das operações florestais e de reforço da base operacional. Para mais informação ver secção 8.2 

do Capítulo 8 – “Informações sobre a Emitente das ações que constituem a contrapartida da 

Oferta”.

O Grupo Portucel é o maior produtor europeu de papel de impressão e escrita não revestido, em 

termos de capacidade (fonte: EMGE European Woodfree – May 2015), agregando uma 

capacidade produtiva anual de 1,6 milhões de toneladas de papel não revestido. 

Na área da produção de pasta branqueada de eucalipto, o Grupo Portucel tem uma capacidade 

produtiva anual de 1,4 milhões de toneladas. 

A Emitente tem uma base diversificada de clientes, principalmente distribuidores de papel, 

fornecedores de material de escritório, retalhistas, gráficas e transformadores, bem como 

produtores de papel, nomeadamente tissue e papéis decorativos e especiais. 

O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energia renovável proveniente de biomassa

(fonte: dados da DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia). A Emitente gera energia 

primordialmente a partir de biomassa e de gás natural. A biomassa da Emitente é gerada de duas 

formas: no processo de produção de pasta de papel branqueada de eucalipto e através de 

atividades florestais que geram biomassa florestal residual. A Emitente tem três unidades de 

cogeração renovável a biomassa, uma em cada uma das suas fábricas de pasta, uma pequena 

central de cogeração a fuel em Setúbal e duas centrais de cogeração a gás natural, em Setúbal e 

na Figueira da Foz, que produzem eletricidade para a rede e abastecem as fábricas de papel com 

vapor. O Grupo Portucel tem ainda duas centrais térmicas autónomas, geradoras de energia a 

partir de biomassa, em Cacia e em Setúbal, afetas à produção de eletricidade, a qual é 

sensivelmente toda vendida à rede elétrica nacional. O Grupo Portucel tem uma capacidade 

energética global instalada de 2,5 TWh por ano, principalmente em centrais de cogeração. 

O Grupo Portucel tem também negócios na área florestal. As suas operações florestais baseiam-

se no plantio e colheita de florestas renováveis para o abastecimento de madeiras 

primordialmente destinadas ao uso interno a custos competitivos. 
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O Grupo Portucel estima ser o maior gestor florestal privado em Portugal, tendo sob a sua 

responsabilidade a gestão de cerca de 122.000 hectares de terras florestais nacionais, dos quais 

cerca de 65.000 hectares são propriedade sua e os restantes são geridos ao abrigo de contratos 

de arrendamento de longa duração. A Emitente usa cerca de 88.000 hectares das florestas 

plantadas por si geridas na produção de pasta e papel, dos quais cerca de 12.500 hectares são 

para conservação ambiental. Por forma a otimizar a produção das suas florestas, o Grupo 

Portucel produz e vende ainda cortiça e madeira de pinho.

A Emitente gere um negócio verticalmente integrado que combina os segmentos floresta, pasta 

de papel, energia e papel, o que lhe permite uma otimização dos seus custos, eficiência acrescida 

e exploração de sinergias entre os diversos segmentos de negócio. A sua atividade é ainda 

sustentada pelo recurso à investigação aplicada nas áreas florestal, pasta e papel, através dos 

projetos do RAIZ (Instituto de Investigação da Floresta e Papel), desenvolvidos em estreita 

cooperação com as respetivas áreas de atividade do Grupo Portucel e diversas entidades do 

sistema científico e tecnológico nacional e internacional. Para mais informação acerca das 

atividades de investigação e desenvolvimento da Emitente ver Capítulo 13 – “Investigação e 

Desenvolvimento, Patentes e Licenças da Emitente das Ações que Constituem a Contrapartida da 

Oferta”. 

Não obstante as suas unidades de produção se encontrarem em Portugal, em 2014, 79% dos 

rendimentos do Grupo Portucel tiveram origem fora de Portugal. Também em 2014, 95% das suas 

vendas de pasta e de papel se realizaram fora de Portugal, sendo que os rendimentos da 

Emitente em Portugal resultam principalmente do negócio energético. Em 2014, a Emitente 

vendeu pasta de papel e papel em cerca de 123 países nos cinco continentes, tendo-se destinado 

a maioria das suas exportações à Europa e aos Estados Unidos da América. 

9.1.2 Atividades

(i) Produtos e Atividades

Papel de impressão e escrita não revestido (UWF)

O Grupo Portucel dedica-se à produção e comercialização de papéis de impressão e escrita não 

revestidos, conhecidos por papéis UWF, produzidos à base de pasta química, destinados ao 

consumo por escritórios, consumo doméstico e para a indústria gráfica. O papel UWF é conhecido 

pela sua suavidade, luminosidade e uniformidade e é geralmente produzido para uso em 

fotocopiadoras e impressão de imagem a laser e digital, bem como em materiais de publicidade e 

promocionais, tais como brochuras, panfletos, livros, circulares e publicações de correio pré-

endereçado. 

A Emitente é a maior produtora europeia de papel UWF, em termos de capacidade, com uma 

capacidade instalada anual de 1,6 milhões de toneladas, o que representa cerca de 18% da 

capacidade de produção de papel UWF na Europa (fonte: EMGE European Woodfree – May 

2015). 

A Emitente desenvolve um modelo de negócio verticalmente integrado, em que uma parte 

substancial da pasta que produz é integrada na produção de papel. A Emitente tem dois 

complexos integrados de produção de pasta e de papel localizados na Figueira da Foz e em 

Setúbal, os quais incluem cinco máquinas de papel e duas fábricas de pasta. Relativamente ao 

ano findo em 31 de dezembro de 2014, o segmento de pasta e papel integrado do Grupo Portucel

gerou rendimentos de €1,2 mil milhões, representando cerca de 81% dos seus rendimentos totais. 

A Europa e os Estados Unidos da América são os seus mercados principais. 
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Em 2014, cerca de 72% do volume de vendas de papel do Grupo Portucel teve como destino a 

Europa,15% os Estados Unidos da América e o restante outros mercados. As vendas da Emitente 

têm um enfoque nos segmentos de alto valor acrescentado de produtos premium, que 

representam cerca de 55% das vendas de papel UWF do Grupo Portucel na Europa, e de 

produtos transformados em folhas (cut-size e folio). Em 2014, o mix de vendas do Grupo Portucel 

por volume foi de cerca de 78% de produtos transformados e de cerca de 22% bobines.

O Grupo Portucel mantém um forte enfoque no branding dos seus produtos de papel, estando a 

estratégia comercial bastante focada nas vendas de produtos de marcas próprias, sendo a marca 

Navigator uma das mais vendidas no mundo. Em 2014, as marcas próprias do Grupo Portucel 

cresceram cerca de 2% quer no mundo, quer na Europa, representando aproximadamente 63% 

do volume total de vendas de papel do Grupo Portucel. 

A Emitente é o líder europeu no fabrico de papéis finos não revestidos o que inclui papéis de 

escritório e papéis destinados à indústria gráfica (fonte: EMGE European Woodfree – May 2015). 

A sua carteira destinada à indústria gráfica inclui algumas das marcas mais reconhecidas e 

usadas na Europa, disponíveis com gramagens que vão desde 60g a 350g.

As principais marcas do Grupo Portucel são: 

Navigator: a sua qualidade tem contribuído para que seja uma das marcas premium de papéis de 

escritório mais vendidas no mundo de acordo com estimativas da Emitente, sendo a marca de 

fabricante mais valiosa da Europa de acordo com o estudo Opticom 2013.

Discovery: a marca Discovery é especificamente concebida para usos profissionais de grande 

volume. O seu conceito, baseado na leveza do papel, permite uma utilização eficiente de recursos 

e melhores níveis de desempenho.

Pioneer: a marca Pioneer é uma marca de papel de escritório premium que pretende dirigir-se 

especificamente para o público feminino e que, nesse âmbito, apoia, há já 10 anos, a instituição 

Laço na luta contra o cancro da mama.

Inacopia: a marca Inacopia foi o primeiro papel de escritório europeu feito de pasta de Eucalyptus

globulus, sendo particularmente adequada para a impressão a cores. 

Soporset: é a principal marca gráfica do Grupo Portucel, apresentando um conceito de 

comunicação que assenta na sua elevada performance.

Inaset: a marca Inaset foi a primeira marca de papel offset feita de Eucalyptus globulus.

Explorer: a marca Explorer destina-se a um ambiente de escritório de jovens profissionais.

Target: em 2014 esta marca reforçou a sua implementação através do lançamento de dois novos 

produtos, o Target Personal 160 g/m2 e o Target Professional 70 g/m2, papéis que permitem

atingir um novo segmento de consumidores, quer pela sua elevada qualidade em aplicações 

especiais a cores e em aplicações de alto volume, quer pela redução de gramagem, com os

consequentes benefícios de performance e ambientais.

Pasta

Uma das principais atividades do Grupo Portucel é a produção de pasta de papel branqueada de 

eucalipto, conhecida por bleached eucalyptus kraft pulp ou BEKP. A pasta é um material fibroso 

preparado pela separação de fibras celulósicas da madeira e é a matéria-prima mais comum na 

produção de papel. 
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Os segmentos de pasta de papel e de papel do Grupo Portucel são substancialmente integrados, 

usando a Emitente a maioria da pasta produzida para a sua própria produção de papel e 

vendendo a pasta remanescente em mercado aberto, quase exclusivamente na Europa e 

principalmente para os segmentos de produção de papel especializado de alto valor acrescentado 

e de papéis decorativos. A pasta de papel BEKP produzida pelo Grupo Portucel resulta na 

produção de papel com excelente qualidade de impressão bem como alta estabilidade 

dimensional, opacidade, luminosidade e volume.

À data do presente Prospeto, a Emitente tem uma capacidade anual instalada de cerca de 1,4 

milhões de toneladas, sendo uma das maiores produtoras desta matéria-prima a nível mundial, 

com base em capacidade instalada. 

A capacidade produtiva encontra-se distribuída por três fábricas de pasta em Cacia, Figueira da 

Foz e Setúbal, todas localizadas em Portugal. A maior parte da produção de pasta do Grupo 

Portucel encontra-se integrada nas suas operações de papel UWF. Em 2014 o volume de 

produção de pasta foi de cerca de 1,4 milhões de toneladas, sendo que cerca de 1,2 milhões de 

toneladas, correspondentes a cerca de 83% do total produzido, foi consumida internamente na 

produção de papel pela Emitente. Em 2014 o segmento de pasta do Grupo Portucel gerou 

rendimentos de €128,6 milhões, o que representa 8,3% dos seus rendimentos totais. Em 2013 e 

2012, as vendas de pasta representaram 9% e 8,1% respetivamente do volume de negócios da 

Emitente. 

Em 2014, cerca de 94,1% do volume de vendas de pasta do Grupo Portucel teve como destino a 

Europa e 1% os Estados Unidos da América. 

Floresta

O Grupo Portucel considera que gere a maior operação florestal privada em Portugal, com 

aproximadamente 122.000 hectares de terrenos, dos quais cerca de 53% são propriedade sua e 

cerca de 47% são detidos ao abrigo de contratos de arrendamento de longa duração. As suas 

operações florestais baseiam-se no plantio e colheita de florestas renováveis para o 

abastecimento de madeiras para uso interno a custos competitivos. As operações florestais do 

Grupo Portucel Centram-se maioritariamente na cultura do eucalipto. A madeira desta espécie 

tem características únicas que permitem excelente rigidez, espessura e opacidade do papel, 

mesmo com gramagens inferiores quando comparada com outras madeiras. Como tal, o 

Eucalyptus globulus é conhecido pelas suas qualidades intrínsecas como matéria-prima na 

produção de pasta. O Grupo Portucel usa cerca de 88.000 hectares de terras florestais por si 

geridas na produção de pasta e papel, dos quais cerca de 12.500 hectares são para conservação 

ambiental. Por forma a otimizar a produção das suas florestas, o Grupo Portucel produz e vende 

ainda cortiça e madeira de pinho.

O Grupo Portucel tem em curso um projeto integrado de produção florestal, de pasta de celulose 

e de energia em Moçambique que consiste no desenvolvimento de operações florestais e na 

construção duma fábrica de pasta e unidade geradora de energia. Este projeto surge no âmbito 

da adjudicação, em 2010, ao Grupo Portucel de uma concessão de direito de uso e 

aproveitamento de terra abrangendo cerca de 173 mil hectares na província moçambicana de 

Zambézia e de uma segunda concessão de direito de uso e aproveitamento de terra, em 2011, 

abrangendo cerca de 183 mil hectares na província moçambicana de Manica. 

O Grupo Portucel considera que o uso de biotecnologia e a sua estratégia de desenvolvimento 

sustentável contribui para o sucesso das suas operações florestais através dum acréscimo de 

produtividade, redução de custos de colheita e otimização de processos produtivos. Vários outros 

fatores contribuem para o sucesso das suas operações florestais, incluindo o melhoramento 
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genético avançado, tecnologias de colheita e uma distância média baixa entre as suas florestas 

plantadas e as suas fábricas. Sensivelmente todo o património florestal sob a responsabilidade de 

gestão do Grupo Portucel em Portugal continental está certificado pelos sistemas internacionais 

FSC® – Forest Stewardship Council® (FSC C010852) e PEFCTM (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification). Em janeiro de 2015, estas florestas representavam 35% da 

área certificada pelo FSC® e 49% da área certificada pelo PEFCTM em Portugal. A certificação é 

uma prática de mercado voluntária que fomenta a gestão responsável das florestas e fornece um 

mecanismo para que as empresas possam demonstrar o seu compromisso com a gestão 

responsável das florestas.

Sendo um pilar da estratégia do Grupo Portucel a utilização da melhor biotecnologia disponível 

nas suas plantações de eucalipto e nas plantações dos proprietários florestais portugueses que, 

em última instância, são os principais fornecedores da matéria-prima adquirida pela Emitente, a 

Emitente decidiu investir na expansão do seu principal viveiro, localizado na Herdade de Espirra, 

em Pegões, Portugal. Este investimento, que totalizou cerca de €2,6 milhões e que foi efetuado 

ao longo de vários anos, tendo terminado em 2012, veio permitir a otimização das suas 

operações florestais, vendendo plantas certificadas de alta qualidade a produtores florestais 

portugueses e plantando-as em áreas sob a gestão da Emitente, com benefícios significativos 

tanto para operadores florestais como para o sector em geral. O Grupo Portucel considera que, 

com este investimento, se tornou proprietário dum dos maiores viveiros de plantas florestais 

certificadas na Europa, com uma capacidade de produção anual de 12 milhões de plantas, dos 

quais 6 milhões são de reprodução vegetal controlada (reprodução clonada), 4 milhões são de 

sementeira de eucalipto e 2 milhões de espécies nativas e espécies ornamentais da floresta 

portuguesa.

Energia

O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energia renovável a partir de biomassa. Em 

2014 produziu cerca de 50% da energia elétrica produzida em Portugal a partir da valorização 

deste recurso renovável (fonte: dados da DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia).

Em 2014, a produção de energia elétrica do Grupo Portucel atingiu 2.392 GWh, registando-se um 

aumento de 1,4% face ao ano anterior. O Grupo Portucel vendeu um total de 2.184 GWh à rede. 

Em 2014, a produção total de energia elétrica do Grupo Portucel correspondeu a cerca de 5% da 

produção total nacional.

O Grupo Portucel tem oito centrais de energia com uma capacidade instalada de 2,5 TWh/ano. 

Opera seis centrais de cogeração, isto é, centrais que produzem energia elétrica e térmica: uma 

em Cacia, duas na Figueira da Foz e três em Setúbal. O Grupo Portucel opera ainda duas 

centrais termoelétricas a biomassa dedicadas à produção de eletricidade, em que sensivelmente 

toda a eletricidade produzida é vendida à rede, com uma capacidade elétrica de 12,5 MW cada, 

localizadas nos complexos de Cacia e Setúbal.

As seis centrais de cogeração do Grupo Portucel geram eletricidade e vapor utilizados nos seus 

processos produtivos de pasta e papel. Todas as centrais de cogeração operam com elevada 

eficiência, de acordo com as diretivas europeias e a legislação portuguesa. A biomassa utilizada 

nas unidades fabris do Grupo Portucel é derivada de subprodutos das suas fábricas de pasta 

(nomeadamente o licor negro, que é um subproduto resultante do cozimento da madeira) e 

biomassa florestal residual oriunda de atividades florestais. Duas das centrais de cogeração da 

Emitente são de ciclo combinado a gás natural e abastecem a produção das fábricas de papel 

nos complexos da Figueira da Foz e Setúbal. 
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A produção de eletricidade é uma atividade regulada ao abrigo da Lei de Bases da Eletricidade, a 

qual estabelece as principais regras para a organização e funcionamento do sistema elétrico.

A Lei de Bases da Eletricidade distingue entre dois diferentes regimes para a produção de 

eletricidade: a produção de eletricidade sob o regime ordinário e a produção de eletricidade sob o 

regime especial.

O regime ordinário refere-se à produção energética que não se encontra abrangida por um regime 

legal especial (tais como centrais hidroelétricas, centrais de carvão e gás natural), enquanto o 

regime especial se refere a atividades de produção energética sujeitas a regimes legais especiais, 

tais como a cogeração e energias renováveis.

As atividades de produção energética ao abrigo dos regimes especiais encontram-se abrangidas, 

de um modo geral, por certos incentivos financeiros (tarifas de alimentação). Contudo, alterações 

legislativas relativamente recentes reduziram os incentivos financeiros aplicáveis.

À data do presente Prospeto, sensivelmente toda a eletricidade produzida pelo Grupo Portucel é 

vendida à rede elétrica nacional a tarifas estipuladas pelo governo (que representaram cerca de 

9% das receitas em 2014) e sensivelmente toda a eletricidade necessária para cobrir as 

necessidades das fábricas da Emitente é adquirida autonomamente a valores de mercado. As 

unidades fabris de pasta e papel da Emitente são autossuficientes em termos de produção 

energética térmica e excedentárias em termos de produção de energia elétrica.

(ii) Novas áreas de negócio

A Emitente decidiu diversificar a sua atividade para outras áreas de negócio. Assim, no final de 

2014, anunciou o desenvolvimento de um projeto na área da produção de pellets, e, em fevereiro 

de 2015, comunicou a entrada no negócio do papel tissue.

Pellets

Para informação sobre o investimento anunciado na construção de uma fábrica de produção de 

pellets, derivados de madeira e de biomassa usados na produção de energia, nos Estados Unidos 

da América, ver secção 8.2 – “Investimentos da Emitente”.

Tissue

No início de 2015 a Emitente entrou na área de negócio do papel tissue, através da aquisição da 

AMS, localizada em Vila Velha de Rodão, em Portugal. 

A indústria do papel tissue abrange uma vasta gama de produtos de higiene em papel para 

consumo doméstico e profissional, tais como papel de cozinha e guardanapos. 

A AMS está presente no segmento de mercado profissional, fornecendo clientes nos sectores da 

hotelaria, restauração, catering, indústria e empresas de serviços, estando também presente no 

segmento de consumo doméstico. Os mercados para os quais a AMS vende os seus produtos 

são Portugal, Espanha, França, Marrocos e alguns países africanos de língua oficial portuguesa.

A AMS tem uma capacidade atual de produção de 30.000 toneladas de tissue e de 50.000 

toneladas de converting (transformação das bobines em produto final), com 146 colaboradores. A 

AMS tem em curso um plano de duplicação da capacidade de produção de papel tissue, o qual se 

prevê que possa estar concluído no terceiro trimestre de 2015. 

A compra da AMS permite à Emitente entrar rapidamente na dinâmica do negócio do papel tissue

e beneficiar de uma base de clientes já estabelecida. Por outro lado, a atividade da Emitente na 

produção de pasta de papel permite-lhe apostar no crescimento orgânico deste negócio, através 
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da integração direta de pasta produzida pela Emitente na produção de tissue. Neste sentido, a 

Emitente está a analisar a possibilidade de investir na instalação de máquinas de papel tissue

integradas na sua fábrica de pasta em Cacia, bem como a instalação de linhas de transformação 

de papel tissue perto dos mercados de destino, com o objetivo de alcançar vantagens 

competitivas a nível industrial, logístico e comercial.

9.2 Principais mercados da Emitente 

9.2.1 Principais mercados

Apesar de todas as unidades fabris do Grupo Portucel se encontrarem em Portugal, esta exporta 

cerca de 95% da sua produção de papel e pasta destinada ao mercado. Em 2014, a Emitente 

vendeu os seus produtos de pasta e de papel em cerca de 123 países, nos cinco continentes, 

destinando-se a maioria das suas exportações à Europa e aos Estados Unidos da América. Os 

principais mercados para onde a Emitente exporta são: Alemanha, Espanha, França, Estados 

Unidos da América, Itália, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Turquia e Suíça. A capacidade de 

se centrar em clientes e sectores-chave, mantendo uma base de clientes diversificada, é 

essencial ao sucesso continuado da Emitente. Não obstante, o Grupo Portucel tem aumentado a 

sua presença em novos mercados que apresentam um bom potencial de desenvolvimento, como 

é o caso de África, América Latina e Médio Oriente.

A Emitente tem uma base diversificada de clientes, principalmente distribuidores de papel, 

fornecedores de material de escritório, retalhistas, gráficas e transformadores, bem como 

produtores de papel, nomeadamente tissue e papéis decorativos e especiais. A Emitente tem 13 

subsidiárias comerciais: 11 na Europa, uma nos Estados Unidos da América e uma em Marrocos. 

A maioria das suas vendas são realizadas através de comerciantes de papel. O maior cliente de 

papel do Grupo Portucel representa 11% das vendas deste produto.

Na tabela em baixo, indica-se o peso que cada um dos segmentos de negócio usados pela 

Emitente para efeitos de preparação da informação financeira teve no período compreendido 

entre 2012 e 2014, detalhado por região de destino:
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Vendas e prestações de serviços por segmento de negócio e região de destino

Valores em Euros: 2012 2013 2014 1T2015 1T2014

Europa

Pasta e papel integrado ................................858.147.638 888.948.659 898.732.203 224.914.365 222.947.372

Pasta stand alone ................................118.921.699 137.465.006 121.016.846 29.831.881 25.000.887

Energia ................................ 179.739.641 146.905.409 142.487.059 36.764.051 36.720.038

Floresta ................................ 4.620 485 7.505.541 17.984.680 3.110.812 1.270.685

Não alocados(1)................................2.494.896 4.690.714 5.930.227 1.494.335 2.519.967

1.163.924.359 1.185.515.329 1.186.151.015 296.115.445 288.458.950

América

Papel ................................................................168.995.937 179.199.646 186.810.104 45.330.455 35.538.835

Pasta ................................................................2.431.656 1.751.814 1.008.355 0 388.392

171.427.593 180.951.460 187.818.459 45.330.455 35.927.227

Outros Mercados

Papel ................................................................166.059.059 150.049.673 161.724.251 46.258.707 35.961.633

Pasta ................................................................204.128 14.092.968 6.585.690 1.096.386 4.987.542

166.263.187 164.142.641 168.309.941 47.355.093 40.949.176

Total ................................................................1.501.615.139 1.530.609.430 1.542.279.415 388.800.993 365.335.353

Notas:

(1) Inclui vendas relativas à atividade de corretagem de seguros e proveitos resultantes da intermediação de 

vendas de produtos e da prestação de serviços diversos. 

Em 2014, as vendas dos segmentos energia e não alocados realizaram-se em Portugal e as do 

segmento floresta realizaram-se em Portugal e Espanha, enquanto em 2012 e 2013, as vendas 

destes três segmentos se realizaram apenas em Portugal.

Em 2014, cerca de 79% das receitas da Emitente provieram de fora de Portugal e a Emitente 

exportou cerca de 95% da produção de papel e pasta, sendo que as receitas obtidas em Portugal 

provieram, essencialmente, do segmento da energia. Em 2013, a Emitente obteve cerca de 80% 

das suas receitas fora de Portugal e exportou cerca de 95% da produção de papel e pasta para 

cerca de 118 países. Em 2012 cerca de 83% das receitas da Emitente provieram de fora de 

Portugal, sendo que cerca de 95% da produção de papel e pasta da Emitente foi exportada para 

cerca de 113 países.

9.2.2 Principais concorrentes

Os mercados internacionais de produtos de pasta e papel são altamente competitivos, estando 

nele presentes um grande número de produtores a nível mundial. A principal concorrência do 

Grupo Portucel no segmento de papel vem dos seguintes competidores: Domtar, International 

Paper, Metsa, Mondi, StoraEnso e UPM. Os principais concorrentes em pasta de papel BEKP 

incluem a Altri, Arauco, CMPC, ENCE, Fibria e Suzano. Existem ainda alguns produtores de 

pasta, de papel ou de ambas, locais e regionais de dimensão média. Como um produtor de pasta 

e papel integrado, o Grupo Portucel está em concorrência não só com outros produtores de pasta 

e papel integrado, mas também com empresas que produzem somente pasta ou papel.
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Alguns dos concorrentes da Emitente estão mais próximos dos seus mercados principais no 

Oeste Europeu e na América do Norte, o que lhes dá alguma vantagem em termos de custos 

logísticos. Por forma a contrabalançar estas desvantagens, o Grupo Portucel empenha-se na 

melhoria constante do valor, inovação e diferenciação dos seus produtos. Os seus concorrentes 

em pasta de papel no hemisfério sul, em países como o Chile e o Brasil, beneficiam de custos de 

produção significativamente mais baixos, o que requer que o Grupo Portucel invista em manter 

uma estrutura de custos competitiva, ao mesmo tempo que fabrica produtos de alta qualidade. A 

sua posição competitiva é influenciada por muitos fatores, entre os quais a operação eficiente das 

suas fábricas, a disponibilidade, qualidade e custo de matérias-primas tais como a madeira, 

energia, água e produtos químicos e a disponibilidade de trabalhadores e fornecedores para 

servir os mercados de pasta e papel.



101

10 ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM 

A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

10.1 Descrição sucinta do Grupo Portucel e da posição da Emitente no seio do mesmo

A Emitente é a empresa-mãe do Grupo Portucel, cuja atividade se centra, especialmente, nos 

seguintes sectores de atividade: produção florestal, produção de pasta de papel e papel UWF, 

produção de energia e, mais recentemente, papel tissue.

A Emitente é a sociedade mãe do grupo que corresponde ao conjunto formado pela Emitente e as 

sociedades que se identificam em baixo na secção 10.2 do Prospeto.

Por sua vez, a Emitente é incluída no perímetro de consolidação da Oferente, sendo 75,85% do 

seu capital social detido pela Oferente.

10.2 Diagrama de relação de participação

O organigrama seguinte apresenta, de forma esquemática, a estrutura de participações do Grupo 

Portucel:
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10.3 Lista de filiais

Em seguida são identificadas, à data atual, as sociedades incluídas nas demonstrações 

financeiras consolidadas da Emitente, respetiva sede, atividade principal e percentagem do 

capital detido:

Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

About the Future -

Empresa Produtora 

de Papel, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção e 

comercialização de 

papel, seus 

derivados e 

produtos afins.

100%

Aboutbalance 

SGPS, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

100%

AMS - BR Star 

Paper, S.A.

Estrada Nacional 

241, Zona Industrial, 

6030-245 Vila Velha 

de Rodão, Portugal.

Comercialização de 

artigos de higiene e 

de papel e seus 

derivados.

100%

ARBOSER -

Serviços Agro-

industriais, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Prestação de 

serviços 

relacionados com as 

atividades florestais 

e agrícolas e com 

as indústrias de 

pasta de papel.

100%

Atlantic Forests -

Comércio de 

Madeiras, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Comercialização de 

madeiras e 

produção e 

comercialização de 

biomassa e outros 

subprodutos 

florestais, gestão de 

resíduos para fins 

energéticos, 

exploração florestal, 

gestão de parques 

logísticos de 

madeiras, receção, 

triagem, medição, 

depósito e 

expedição de 

madeiras ou seus 

derivados.

100%

Bosques do 

Atlantico, S.L.

Calle Pez Volador, 

38, 28007 Madrid, 

Espanha.

Fornecimento, 

logística e 

comercialização de 

madeiras e 

biomassa e 

exploração florestal 

de madeira e 

100%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

biomassa.

CELCACIA -

Celulose de Cacia, 

S.A.

Instalações da 

Portucel, Rua 

Bombeiros da 

Celulose, 3800-538 

Cacia, Portugal.

Produção de pastas 

celulósicas, seus 

derivados e 

produtos afins.

0,01% 99,99%

CELSET - Celulose 

de Setúbal, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção de pastas 

celulósicas, seus 

derivados e 

produtos afins.

100%

Colombo Energy, 

INC

550 S. Main Street, 

Suite 400, P.O Box 

10208, Greenville, 

SC, 29603, Estados 

Unidos da América.

Produção de pellets

de biomassa e 

energia.

25% 75%

EMA21 -

Engenharia e 

Manutenção 

Industrial Século 

XXI, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Prestação de 

serviços técnicos 

complementares da 

produção industrial, 

designadamente 

nas áreas de 

manutenção, 

engenharia, 

qualidade e 

ambiente e 

segurança.

100%

EMPREMÉDIA -

Corretores de 

Seguros, S.A.

Rua de S. José, 35-

2º A, 1150-321 

Lisboa, Portugal.

Mediação de 

seguros.

100%

ENERFOREST -

Empresa de 

Biomassa para 

Energia, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção e 

comercialização de 

biomassa, gestão 

de resíduos para 

fins energéticos e 

abastecimento, 

logística e 

comercialização de 

madeiras.

100%

ENERPULP -

Cogeração 

Energética de 

Pasta, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção e 

comercialização de 

energia elétrica e 

energia térmica, 

utilizando o 

processo de 

cogeração.

100%

EUCALIPTUSLAND 

- Sociedade de 

Gestão de 

Património Florestal, 

S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

património florestal.

100%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

Gavião - Sociedade 

de Caça e Turismo, 

S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de recursos 

cinegéticos, 

nomeadamente o 

fomento e 

ordenamento, 

visando a produção 

de caça e a 

exploração de 

zonas de caça, bem 

como a prestação 

de serviços de cariz 

turístico e outros 

relacionados.

100%

HEADBOX -

Operação e 

Controlo Industrial, 

S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Prestação de 

serviços de 

operação de 

equipamentos 

industriais e 

atividade de 

manutenção e 

controlo de 

processos e de 

produtos na 

indústria de pasta e 

papel.

100%

Portucel Finance 

Spółka Z 

Ograniczoną 

Odpowiedzialnością

ul. PUŁAWSKA, nr 

476, 02-884 

Warszawa, Polónia.

Prestação de 

serviços financeiros, 

operações de 

financiamento 

(exceto seguros e 

fundos de pensões), 

compra e venda de 

imóveis, consultoria, 

publicidade, estudos 

de mercado, entre 

outros.

100%

Portucel Florestal -

Empresa de 

Desenvolvimento 

Agro-florestal, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Atividade agrícola e 

florestal.

100%

Portucel 

International 

Trading, GmbH

Gertrudenstr. 9, D-

50667 Köln, 

Alemanha.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos

100%

Portucel LLC Prosvirin Lane, 

room 4, Moscow, 

Federação Russa.

Promoção, 

marketing e 

assistência pós-

100%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

venda na Rússia.

Portucel 

Moçambique -

Sociedade de 

Desenvolvimento 

Florestal e 

Industrial, S.A.

Rua Dar-Es-Salam, 

347, Maputo, 

Moçambique.

Atividade agrícola e 

florestal para 

produção de pastas 

celulósicas, de 

papel e energia e 

seus derivados e 

afins.

25% 75%

Portucel Papel 

Setúbal, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção de papel, 

seus derivados e 

produtos afins.

100%

Portucel Soporcel 

Afrique du Nord, 

SARLAU

Casablanca 20.190-

Zénith Millenium-

Imm 1-Bureau 408, 

Lot Attaouifik-Sidi 

Maârouf, Marrocos.

Intermediação e 

prestação de 

serviços no domínio 

do comércio de 

papel e pasta para 

papel.

100%

Portucel Soporcel 

Austria GmbH

Fleschgasse 32, 

1130 A, Wien, 

Áustria.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

Portucel Soporcel 

Deutschland GmbH

Gertrudenstr. 9, 

50667 Köln, 

Alemanha.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e a 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

Portucel Soporcel 

España S.A.

C/ Caleruega, 102-

104, 3.º Dcha., 

28033 Madrid, 

Espanha.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e a 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

Portucel Soporcel 

EURASIA Kağit ve 

Kağit Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketİ

MASLAK MH

Veko Giz Plaza 

Meydan Sok. No: 

3/45 K.14, Room: 

1405 Maslak/ 

Sariyer, Turquia.

Promoção, 

marketing e 

assistência pós-

venda na Turquia, 

Grécia, Malta e 

Chipre.

100%

Portucel Soporcel 20 rue Jacques 

Daguerre, 92500 

Comercialização de 

papéis, pastas 

100%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

France EURL Rueil Malmaison, 

França.

celulósicas,

produtos afins e a 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

Portucel Soporcel 

International LTD

Rue du 31-

Décembre 47, c/o 

Baker Tilly Spiess 

SA, 1207 Genève, 

Suíça.

Comercialização de 

papel e produtos 

afins e assistência 

pós-venda na Suíça.

100%

Portucel Soporcel 

Italia, SRL

Via Verona, 8/A, 

37012 Bussolengo 

(VR), Itália.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

Portucel Soporcel 

Netherlands BV

Industrieweg 16, 

2102LH, 

Heemstede, 

Holanda.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

Portucel Soporcel 

North America, INC.
40, Richards 

Avenue, Norwalk 

CT 06854, 

Estados Unidos 

da América.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

Portucel Soporcel 

Poland Spółka Z 

Ograniczoną 

Odpowiedzialnością

ul. Chłodnej 51, 00-

867 Warszawie, 

Polónia.

Promoção, 

marketing e 

assistência pós-

venda na Polónia, 

Estónia, Lituánia e 

Kaliningrado.

100%

Portucel Soporcel 

Sales & Marketing, 

N.V. 

Collines de Wavre, 

Avenue Pasteur 6 

H, 1300 Wavre, 

Bélgica.

Comércio de papel. 25% 75%

Portucel Soporcel 

Switzerland LTD

rue du 31-Décembre 

47, c/o Baker Tilly 

Spiess SA, 1207 

Genève, Suíça.

Prestação de 

serviços a de 

aconselhamento, 

estruturação e 

implementação de 

financiamentos, 

25% 75%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

comercialização e 

promoção de 

vendas, estudos de 

mercado, 

assistência 

administrativa e 

comercial, entre 

outros.

Portucel Soporcel 

UK LTD.

Oaks House,Suite 

4A, 16/22 West St 

EPSOM, Surrey 

KT18 7RG, Reino 

Unido.

Comercialização de 

papéis, pastas 

celulósicas, 

produtos afins e 

prestação de 

serviços 

relacionados com os 

mesmos produtos.

100%

PortucelSoporcel 

Cogeração de 

Energia, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção e 

comercialização de 

energia 

termoelétrica.

100%

PortucelSoporcel 

Energia, SGPS, S.A

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

100%

PortucelSoporcel 

Fine Paper, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Comercialização de 

papel e de produtos 

afins e, 

acessoriamente, a 

prestação de 

serviços 

associados.

100%

PortucelSoporcel 

Floresta, SGPS, 

S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

100%

PortucelSoporcel 

Florestal -

Sociedade de 

Desenvolvimento 

Agro-florestal, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Exercício da 

atividade florestal e 

agrícola e prestação 

de serviços com ela 

relacionados.

100%

PortucelSoporcel 

Internacional, 

SGPS, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

100%

PortucelSoporcel 

Lusa, Unipessoal 

LDA.

Edifício Fabril da 

Soporcel, Lavos, 

Figueira da Foz, 

Portugal.

Comercialização de 

produtos de papel e 

seus derivados ou 

afins, bem como 

prestação de 

serviços 

100%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

relacionados.

PortucelSoporcel 

Papel, SGPS, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

100%

PortucelSoporcel 

Parques Industriais, 

S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

património 

imobiliário industrial.

100%

PortucelSoporcel 

Participações, 

SGPS, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

25,14% 74,86%

PortucelSoporcel 

Pulp SGPS, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Gestão de 

participações 

sociais.

100%

PortucelSoporcel 

Serviços 

Partilhados, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Prestação de 

serviços de gestão e 

de consultoria e 

assessoria nas 

áreas financeira, 

fiscal, contabilidade, 

planeamento e 

controle de gestão, 

informática, 

compras, recursos 

humanos, e áreas 

de atividade afins.

100%

PortucelSoporcel 

Tissue, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Indústria produtora 

e transformadora de 

papel e a 

comercialização de 

artigos de higiene e 

de papel e seus 

derivados.

100%

RAIZ - Instituto de 

Investigação da 

Floresta e do Papel

Quinta de S. 

Francisco, Apartado 

15, 3801-501 Eixo, 

Portugal.

Investigação no 

domínio da indústria 

da celulose e papel 

(incluindo atividade 

florestal 

relacionada); 

prestação de 

consultoria, ações 

de formação e 

cooperação com 

universidades e 

centros de 

investigação nesse 

âmbito.

94%
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Firma Sede Objeto Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

Sociedade de 

Vinhos da Herdade 

de Espirra -

Produção e 

Comercialização de 

Vinhos, S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção, 

comercialização e 

distribuição de 

vinhos e outros 

produtos vínicos, 

próprios ou alheios.

100%

Soporcel Pulp -

Sociedade 

Portuguesa de 

Celulose, S.A.

Pólo Industrial da 

Soporcel, Lavos, 

Apartado 5, 3081-

851 Figueira da Foz, 

Portugal.

Produção de pastas 

celulósicas.

100%

Soporcel -

Sociedade 

Portuguesa de 

Papel, S.A.

Lavos, Apartado 5, 

3081-851 Figueira 

da Foz, Portugal

Produção de pastas 

celulósicas.

100%

SPCG - Sociedade 

Portuguesa de Co-

geração Eléctrica, 

S.A.

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Produção e 

comercialização de 

energia 

termoelétrica.

100%

Viveiros Aliança -

Empresa Produtora 

de Plantas, S.A.

Herdade de Espirra, 

2985-270 Pegões, 

Portugal.

Produção de plantas 

em viveiros, a sua 

comercialização e 

distribuição.

100%

A Emitente desenvolve ainda a sua atividade com recurso a agrupamentos complementares de 

empresas (“ACE”) com entidades de fora do Grupo Portucel. Em seguida apresenta-se a lista de 

ACE dos quais fazem parte sociedades do Grupo Portucel:

Firma Sede

Objeto 

Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

AFOCELCA -

Agrupamento 

Complementar de 

Empresas para 

Protecção Contra 

Incêndios, ACE

Herdade da Caniceira, 

2205 S. Miguel de Rio 

Torto, Portugal.

Prestação de 

serviços de 

prevenção, 

alerta, combate 

e rescaldo de 

incendidos 

florestais.

64.8%

Cutpaper -

Transformação, Corte e 

Embalagem de Papel, 

ACE

Edifício Fabril da 

Soporcel, 3090-458 

Lavos, Portugal.

Transformação, 

corte, 

embalagem, 

armazenagem 

e expedição de 

produtos 

papeleiros.

50%

EMA CACIA –

Engenharia e 

Instalações da 

Portucel, 3800-536 

Aquisição de 

serviços de 

90%



111

Firma Sede

Objeto 

Social

% do Capital 
(diretamente
detido)

% do Capital 
(indiretamente
detido)

Manutenção Industrial, 

ACE

Cacia, Portugal. engenharia e 

manutenção 

industrial da 

fábrica de 

Cacia.

EMA Figueira da Foz -

Engenharia e 

Manutenção Industrial, 

ACE

Instalações Fabris da 

Soporcel, Apartado 5, 

3081-851 Figueira da 

Foz, Portugal.

Aquisição de 

serviços de 

engenharia e 

manutenção 

industrial da 

fábrica de 

Figueira da 

Foz.

88.9%

EMA Setúbal -

Engenharia e 

Manutenção Industrial, 

ACE

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Aquisição de 

serviços de 

engenharia e 

manutenção 

industrial da 

fábrica de 

Setúbal.

92.1%

Portucelsoporcel 

Abastecimento de 

Madeira, ACE

Pólo Industrial da 

Portucel, Mitrena, 

2910-738 Setúbal, 

Portugal.

Abastecimento, 

logística e 

comercialização 

de madeiras.

33.3% 66.6%
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11 IMÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE 

CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

Em Portugal, a Emitente tem afetos à sua atividade ativos que compreendem 4 complexos 

industriais e cerca de 122.000 hectares de floresta.

Em Moçambique, a Emitente detém uma concessão de aproximadamente 173.000 hectares de 

floresta na província moçambicana da Zambézia e de aproximadamente 183.000 hectares de 

floresta na província moçambicana de Manica, incluindo um viveiro na Zambézia. 

Nos Estados Unidos da América, nomeadamente em Greenwood, a Emitente detém um terreno 

de cerca de 78 hectares destinado à construção de uma fábrica de pellets, cuja construção teve 

inicio em fevereiro de 2015.

A Emitente dispõe ainda de instalações associadas à atividade comercial de 19 subsidiárias 

situadas em mercados geográficos diferentes, conforme detalhado na tabela abaixo:

Localização das unidades comercias

Europa Amesterdão, Colónia, Genebra, Londres, Madrid, Moscovo, 

Paris, Varsóvia, Verona, Viena e Wavre

Estados Unidos da América Norwalk, Dallas e Califórnia

África Casablanca 

Ásia Istambul

Com exceção de uma hipoteca constituída sobre um conjunto de edifícios destinados a armazéns 

e à atividade industrial da AMS e do penhor constituído sobre um conjunto de equipamentos 

industriais desta sociedade, dados como garantia no âmbito de dois contratos de financiamento, 

não existem mais ónus ou encargos sobre o imobilizado corpóreo do Grupo Portucel. 

O valor contabilístico dos ativos fixos tangíveis do Grupo Portucel era de €1.398.755.181 a 31 de 

dezembro de 2012 (51.3% do valor do ativo total), €1.316.186.000 a 31 de dezembro de 2013

(46.7% do valor do ativo total), €1.250.351.511 a 31 de dezembro de 2014 (46.2% do valor do 

ativo total) e de €1.276.624 563 a 31 de março de 2015 (47.4% do valor do ativo total).

Em seguida identificam-se os principais ativos afetos à atividade da Emitente.

11.1 Unidades fabris 

A atual estrutura produtiva do Grupo Portucel é composta por um complexo industrial em Cacia, 

dedicado à produção de pasta de celulose e energia, e dois complexos industriais integrados de 

produção de pasta, energia e papel, localizados na Figueira da Foz e Setúbal, que a Emitente 

acredita estarem entre as mais avançadas da indústria internacional pela sua dimensão e 

sofisticação tecnológica. Mais recentemente, no âmbito da aquisição da AMS, a Emitente passou 

a deter um complexo industrial em Vila Velha de Rodão destinado à produção de papel tissue.

Setúbal 

A mais recente fábrica de papel UWF do Grupo Portucel entrou em funcionamento em 2009 e 

está localizada em Setúbal. O complexo de Setúbal é plenamente integrado, o que significa que a 

BEKP aí produzida é depois utilizada na produção de papel UWF. O complexo industrial de 

Setúbal, situado em Mitrena no estuário do Sado, a apenas 8 quilómetros da cidade de Setúbal, 

consiste em três unidades fabris: a fábrica de BEKP com uma capacidade de 530.000 toneladas 
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por ano e duas fábricas de papel UWF com uma capacidade total de 795.000 toneladas por ano. 

O complexo industrial de Setúbal gera cerca de 93% das suas exigências de BEKP para a 

produção de papel. O Grupo Portucel adquire a restante BEKP à sua fábrica de Cacia e em 

mercado aberto, quando necessário. O complexo industrial de Setúbal dispõe de quatro centrais 

destinadas à produção de energia.

Figueira da Foz 

O complexo industrial da Figueira da Foz, fundado em 1984 como uma fábrica de pasta apenas, é 

uma das maiores da Europa com uma produção anual e processamento de cerca de 800.000 

toneladas de papel UWF. O complexo consiste em duas unidades fabris: uma fábrica de BEKP 

com uma capacidade anual de 560.000 toneladas e uma fábrica de papel UWF com uma 

capacidade anual de 800.000 toneladas. O complexo da Figueira da Foz produz toda a BEKP 

necessária a produção de papel nesse local. O complexo industrial da Figueira da Foz dispõe 

também de duas centrais destinadas à produção de energia.

Cacia

O complexo industrial de Cacia é uma fábrica de pasta autónoma localizada no centro de 

Portugal, a aproximadamente oito quilómetros da maior floresta de eucalipto do país. A fábrica de 

Cacia tem uma capacidade anual de 285.000 toneladas de pasta, a qual é vendida principalmente 

a produtores de papel para decoração, papel tissue e papéis especializados. Durante a segunda 

metade de 2014 iniciou-se o projeto de expansão de capacidade do complexo industrial de Cacia, 

visando atingir um nível de produção entre 350.000 a 360.000 toneladas de pasta de papel por 

ano. O início de produção com a nova capacidade está previsto para o início do segundo 

semestre de 2015. O complexo industrial de Cacia dispõe de duas centrais destinadas à produção 

de energia.

Vila Velha de Rodão

Na localidade de Vila Velha de Rodão situa-se um complexo industrial destinado à produção e 

transformação de tissue, com uma capacidade atual de produção de 30.000 toneladas de papel e 

de 50.000 toneladas de conversão. No presente momento está a decorrer um projeto de 

expansão da capacidade de produção de tissue para 60.000 toneladas, assim como de expansão 

da capacidade de transformação para 69.000 toneladas. Este aumento de capacidade deverá 

estar concluído no terceiro trimestre de 2015. 

11.2 Questões ambientais suscetíveis de afetar a utilização das imobilizações corpóreas 

Florestas

No final de 2014, o Grupo Portucel geria em Portugal continental e nos Açores cerca de 122.000 

hectares distribuídos por cerca de 1400 unidades de gestão, por sua vez instaladas em 171 

municípios e em 633 freguesias. O Grupo Portucel dedica-se à atividade florestal e 73% desta 

área está florestada por várias espécies de eucalipto, essencialmente a espécie Eucalyptus 

globulus, caracterizada por ser detentora de fibra ideal para papéis de alta qualidade. A maioria do 

património florestal do Grupo Portucel está certificada pelo FSC® (Forest Stewardship Council®)8

e pelo PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), o que permite 

que as florestas sob sua gestão sejam geridas de forma responsável do ponto de vista ambiental, 

económico e social, obedecendo a critérios rigorosos e internacionalmente reconhecidos,.

                                                     
8 Licença FSC - C010852.
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De entre os principais riscos associados à atividade florestal, destacam-se os riscos associados à 

capacidade produtiva das explorações, o risco de incêndios, o risco de pragas e o risco de 

doenças. 

Em concreto, o principal fator de ameaça da competitividade das florestas de eucalipto reside na 

baixa produtividade da floresta portuguesa e na baixa proporção da floresta nacional certificada 

face à crescente procura mundial de produtos certificados, sem que se anteveja a diminuição da 

pressão concorrencial descrita. Refira-se, a título de exemplo que a área florestal gerida pelo 

Grupo Portucel embora represente cerca de 3% da área da floresta portuguesa, corresponde a 

cerca de 49% de toda a área nacional certificada de acordo com as normas PEFCTM e a cerca de 

35% de toda a área nacional certificada de acordo com o normativo FSC®.

Como forma de maximizar a capacidade produtiva das áreas que explora, o Grupo Portucel 

desenvolveu e utiliza modelos de gestão florestal que contribuem para a manutenção e melhoria 

contínua das funções económicas, ecológicas e sociais dos espaços florestais, quer ao nível do 

povoamento, quer à escala da paisagem florestal, e que, nomeadamente:

 Assentam na avaliação prévia de condicionantes legais, impactos e riscos potenciais da 

atividade, tendo em vista a sua prevenção ou mitigação;

 Visam incrementar a produtividade florestal das suas plantações, através da utilização 

das melhores práticas silvícolas adaptadas às condições locais e compatíveis com o 

ambiente e a necessidade de assegurar níveis de biodiversidade;

 Visam estabelecer e melhorar a rede de infraestruturas dos espaços florestais em 

conformidade com as acessibilidades necessárias à gestão, compatibilizando-as com as 

medidas de proteção da floresta contra incêndios e o programa de redução de 

perigosidade através da gestão de combustíveis;

 Integram uma estratégia de conservação de valores naturais e socioculturais que 

assegura a manutenção ou melhoria da riqueza e estado de conservação de espécies e 

habitats relevantes, bem como o cumprimento das funções do ciclo da água e a 

preservação do património com interesse histórico ou cultural; e 

 Consideram a comunicação com partes interessadas e a interface com as comunidades 

envolventes da sua área de implantação.

Por outro lado, os riscos relacionados com incêndios florestais, com pragas e doenças a que a 

atividade do Grupo Portucel se encontra exposta, repercutem-se (i) na destruição de stocks atuais 

e futuros de madeira próprios e de terceiros; e (ii) nos custos acrescidos de manutenção e 

exploração florestal e posterior preparação dos terrenos para plantação. 

A primeira linha de mitigação deste risco pelo Grupo Portucel traduz-se no modo como são 

geridas as explorações sob gestão do Grupo Portucel. De entre as diversas medidas de gestão 

com as quais o Grupo Portucel se comprometeu, destacam-se (i) o cumprimento das orientações 

para compatibilização da atividade produtiva com a conservação da biodiversidade; (ii) a 

implementação de um programa de gestão de combustíveis e manutenção de infraestruturas, que 

procuram facilitar a eficácia dos meios de combate próprios e do sistema nacional, onde o Grupo 

Portucel está integrado; e (iii) a participação, através da Afocelca - um agrupamento 

complementar de empresas com o grupo Altri - com uma estrutura especializada, que tem por 

missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em 

estrita coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil – ANPC. A 

Afocelca gere um orçamento anual de cerca de €2,2 milhões, tendo criado uma estrutura eficiente 

e flexível que desenvolve práticas destinadas à redução dos custos de proteção e à minimização 
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dos prejuízos que os incêndios florestais representam no património defendido pelo ACE, e que 

ascende a cerca de 220.000 hectares de espaços agroflorestais em Portugal.

A este esforço operacional e de mitigação dos riscos ambientais no curto prazo, a opção 

estratégica do Grupo Portucel pauta-se pela aposta na investigação e desenvolvimento na área 

da gestão florestal e de sistema de gestão de incêndios, para disponibilizar para o sistema 

nacional abordagens inovadoras em políticas públicas de gestão e em técnicas operacionais. No 

âmbito da minimização do risco e danos resultantes de pragas, o Grupo Portucel participa 

ativamente no plano operacional de sanidade florestal através de abordagens de proteção 

integrada.

A madeira é a matéria-prima principal do processo de produção de pasta, o que fez com que o 

Grupo Portucel assumisse o compromisso, no âmbito da sua política dos sistemas de gestão, de 

incorporar nos seus processos de fabrico apenas material fibroso certificado ou de origem 

controlada. Os objetivos deste compromisso são (i) assegurar que a madeira e material fibroso 

utilizado não provêm de origens controversas ou fontes inaceitáveis, e (ii) assegurar o 

cumprimento do regulamento da União Europeia relativo à legalidade da madeira (Regulamento 

UE do Parlamento Europeu e do Conselho n.º 995/2010, de 20 outubro 2010).

Unidades fabris

A estrutura produtiva industrial tradicional do Grupo Portucel corresponde a 4 complexos 

industriais, localizados em Setúbal, na Figueira da Foz, em Cacia e em Vila Velha de Rodão. 

O modelo de gestão integrado, implementado e certificado nas fábricas do Grupo Portucel 

abrange além da Qualidade (ISO 9001), as áreas do Ambiente (ISO 14001), da Segurança e 

Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e da Cadeia de Responsabilidade FSC® (Forest Stewardship 

Council) e PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification). A existência de todas 

estas vertentes permite alcançar e demonstrar melhores níveis de gestão integrada, potenciando 

a melhoria contínua do desempenho, o desenvolvimento sustentável da sua atividade e a 

segurança e saúde dos seus colaboradores.

O Grupo Portucel está ciente dos impactos ambientais decorrentes dos processos de produção 

de pasta e de papel e considera a preservação do ambiente como um dos pilares fundamentais 

da sua atividade empresarial. Consequentemente, utiliza avançadas tecnologias de proteção 

ambiental nas suas atividades industriais, nos termos da legislação ambiental nacional e europeia 

aplicável. No âmbito da sua atividade, o Grupo Portucel tem atribuídas licenças ambientais, 

emitidas no âmbito da Diretiva da Prevenção e Controlo Integrado de Poluição (Diretiva n.º 

2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008) e da Diretiva das 

Emissões Industriais (Diretiva n.º 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010). 

O Grupo Portucel identifica, monitoriza e controla os aspetos ambientais relevantes da sua 

atividade, tendo como objetivo a sua eliminação ou minimização, através da implementação de 

práticas assentes no cumprimento da legislação, recorrendo a investimentos continuados que 

permitem a atualização das soluções tecnológicas instaladas. Estas soluções em conjunto com as 

práticas de gestão descritas, o uso racional dos recursos naturais, a consciencialização e

formação dos colaboradores, a sistematização e a otimização dos processos produtivos permitem 

a melhoria contínua da eficiência destes processos, minimizando as perdas para o ar, água e para 

o solo e permitindo a redução dos seus impactos com a consequente diminuição de consumo de 

recursos. Neste domínio destacam-se ainda os seguintes pontos:
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A indústria de produção de pasta e de papel é energeticamente intensiva, no entanto os produtos 

florestais são armazenadores de carbono e altamente recicláveis. A principal fonte de energia 

utilizada pelo Grupo Portucel na sua atividade industrial é a biomassa, resultante em parte de 

subprodutos dos seus processos produtivos, tais como a casca de eucalipto e a lenhina (licor 

negro), representando perto de 70% de toda a energia primária consumida no Grupo Portucel. 

Com a finalidade de aumentar a eficiência global da produção energética, a produção de energia 

nas unidades industriais do Grupo Portucel faz-se, sempre que possível, em regime de 

cogeração, que consiste na produção simultânea de energia térmica e elétrica.

É nos processos de combustão, associados à produção de energia, que são geradas as principais 

emissões para a atmosfera. No quadro regulamentar aplicável neste domínio ao Grupo Portucel 

destaca-se o regime do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), sendo as fábricas 

detentoras de Títulos de Emissão de Gases com Efeito Estufa (TEGEE). Estes documentos 

estabelecem as regras de monitorização, controlo e comunicação das emissões de CO2. A 

diminuição da utilização dos combustíveis fósseis, com aumentos progressivos da capacidade de 

produção de energia a partir de biomassa, contribui para a redução das emissões de CO2 

permitindo a gestão adequada das Licenças de Emissão atribuídas.

A utilização progressiva do transporte ferroviário e marítimo para o abastecimento de material 

lenhoso às fábricas e para escoamento de produto produzidos, permite a diminuição do tráfego de 

veículos pesados nas estradas e a consequente redução de emissões para a atmosfera. A 

redução dos restantes poluentes atmosféricos é resultado de fortes investimentos de reconversão 

de equipamentos para novas tecnologias, instalação de novas caldeiras de recuperação, 

aquisição de novos electrofiltros com campos suplementares, assegurando desse modo o 

cumprimento da exigente regulamentação aplicável a esta matéria. No processo de produção de 

pasta ao sulfato, são emitidos compostos de enxofre com odor característico. Estes compostos, 

ainda que emitidos em muito baixas concentrações, são facilmente percetíveis pelo olfato 

humano. A minimização da emissão para a atmosfera de gases com mau odor, tem vindo a ser 

conseguida pela sua recolha e encaminhamento para incineração nas caldeiras de recuperação e 

nos fornos de cal. Neste âmbito encontra-se em fase de implementação um projeto de alteração 

da fábrica de Cacia que tem, entre outros, a recolha e o encaminhamento destes gases para a 

caldeira de recuperação. 

A água utilizada pelo Grupo Portucel nos diversos processos industriais dos seus complexos, tem 

origem superficial em Cacia e na Figueira da Foz, a partir dos rios Vouga e Mondego, e tem 

origem subterrânea em Setúbal, a partir do aquífero da bacia Tejo/Sado, e cumpre as exigências 

associadas às licenças de captação emitidas. A redução do consumo de água tem sido um 

objetivo permanente, inscrito nos planos de melhoria das fábricas, tendo-se conseguido reduções 

significativas por tonelada de produto produzida. Estas reduções devem-se ao fecho de circuitos, 

e à reutilização e minimização de perdas e purgas. Mais de 85% da água utilizada é devolvida 

nos respetivos pontos de descarga de cada fábrica, que cumpre os requisitos de qualidade 

estabelecidos nas licenças ambientais. A restante água é sobretudo enviada para a atmosfera sob 

a forma de vapor. As descargas de efluentes são, em todas as fábricas do Grupo Portucel,

sujeitas a tratamento primário e tratamento secundário pelo sistema de lamas ativadas, sendo 

encaminhas para o meio recetor através de difusores submarinos.

No âmbito da gestão dos resíduos, o Grupo Portucel aposta de forma continuada na redução da 

produção de resíduos e no aumento da taxa de reutilização e valorização. Em colaboração com 

outras entidades, o Grupo Portucel promove a valorização dos seus resíduos processuais como 

matéria-prima para outros processos. Neste contexto e no âmbito do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 

17 de junho, o Grupo Portucel está a colaborar ativamente com a Agência Portuguesa do 
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Ambiente, através da associação nacional do sector, no desenvolvimento de um modelo que 

permita a mudança de estatuto de alguns resíduos que pela sua aptidão e elevado potencial, 

possam ser considerados subprodutos e objeto de valorização.

Os principais materiais utilizados no processo produtivo de pasta e papel têm natureza renovável: 

a madeira de eucalipto, o amido, a fibra longa e reciclada e os papéis, cartões e madeiras de 

embalagem. Os restantes materiais utilizados pelo Grupo Portucel no seu processo produtivo em 

quantidades menos expressivas, não têm natureza renovável: as cargas minerais, a soda 

cáustica, o clorato de sódio, o ácido sulfúrico, o oxigénio e o peróxido de hidrogénio. Como 

resultado de várias ações de melhoria já implementadas, tem-se verificado uma redução no 

consumo destes materiais não renováveis por cada tonelada de produto produzida. Para a 

minimização dos impactes ambientais e redução da exposição dos trabalhadores a agentes 

químicos o Grupo Portucel, tem adotado produtos menos nocivos para o homem e/ou para o 

ambiente.

Desde 2010 que os produtos produzidos pelo Grupo Portucel são detentores de uma licença para 

utilização do Rótulo Ecológico da União Europeia. O sistema de atribuição do Rótulo Ecológico da 

União Europeia é um instrumento voluntário que tem por finalidade promover os produtos com um 

impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de vida completo (contribuindo desse modo para a 

utilização eficiente dos recursos e para um elevado nível de proteção do ambiente), bem como 

orientar os consumidores em relação a estes produtos, prestando-lhes informações simples, 

precisas, exatas e cientificamente estabelecidas sobre as caraterísticas ambientais dos produtos 

a que foi atribuído o rótulo ecológico.
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12 LIQUIDEZ E RECURSOS FINANCEIROS DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE 

CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

12.1 Endividamento 

As necessidades de capital da Emitente são financiadas através das receitas geradas pelas suas 

operações, dos empréstimos que contrai com instituições financeiras e da emissão de dívida. 

Tendo em conta a natureza de médio/longo prazo dos seus investimentos, o Grupo Portucel tem 

procurado estruturar a sua dívida de modo a que esta acompanhe a maturidade dos seus ativos. 

Assim, a Emitente tem adotado uma política de contratação de dívida de longo prazo e de 

refinanciamento da dívida de curto prazo. 

Nos exercícios auditados em análise a dívida líquida do Grupo Portucel, que compreende os 

passivos financeiros descritos na tabela abaixo, subtraídos dos valores de caixa e seus 

equivalentes, diminuiu consistentemente ano após ano, de €363,6 milhões em 31 de dezembro de 

2012 para €307,1 milhões em 31 de dezembro de 2013 e para €273,6 milhões em 31 de 

dezembro de 2014. Em 31 de março de 2015 a dívida líquida do Grupo Portucel ascendia a 

€282,2 milhões, refletindo uma pequena subida relativamente a 31 de dezembro de 2014, devido 

essencialmente à integração das contas da AMS no universo de consolidação da Emitente. 

Quando comparada com a dívida líquida a 31 de março de 2014, que totalizava €251,6 milhões, 

evidencia-se um aumento de cerca de €30 milhões.

A tabela abaixo estabelece os principais detalhes da dívida de curto prazo e de médio/longo prazo 

nos exercícios indicados:
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Ano findo em 31 de dezembro
Três meses findos em 31 

de março

Cinco meses 

findos em 31 

de maio

2012 2013 2014 2014 2015 2015

(em €)

Endividamento Remunerado

Não corrente

Empréstimos obrigacionistas................................200.000.000 510.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

Empréstimos bancários de longo prazo.................274.345.238 269.642.857 124.940.476 269.642.857 137.997.686 136.874.152

Total dívida nominal não corrente ..........................474.345.238 779.642.857 474.940.476 619.642.857 487.997.686 486.874.152

Encargos com emissões e empréstimos ...............-1.085.365 -8.010.402 -6.482.221 -7.463.819 -5.905.959 -3.180.766

Total dívida não corrente ................................473.259.873 771.632.455 468.458.255 612.179.038 482.091.727 483.693.386

Corrente

Componente corrente de empréstimos 

obrigacionistas.......................................................200.000.000 40.000.000 160.000.000 200.000.000 0 0

Componente corrente de empréstimos 

bancários não correntes ................................ 19.744.522 19.702.381 144.735.140 19.702.381 159.702.382 162.893.157

Empréstimos bancários ................................ 0 0 0 0 0 0

Total dívida corrente................................................219.744.522 59.702.381 304.735.140 219.702.381 159.702.382 162.893.157

Total dívida remunerada................................ 693.004.395 831.334.836 773.193.395 831.881.419 641.794.109 646.586.543

Depósitos bancários e Caixa

Numerário..............................................................67.214 65.989 89.520 68.166 80.201 88.425

Depósitos bancários imediatamente 

mobilizáveis...........................................................6.001.235 107.290.549 6.752.954 106.449.651 10.822.638 3.909.183

Outras aplicações de tesouraria ............................323.300.000 416.937.146 492.710.379 473.737.760 348.651.494 93.163.365

Total Depósitos bancários e Caixa.........................329.368.449 524.293.682 499.552.853 580.255.577 359.554.333 97.160.973

Total Dívida Líquida ................................................363.635.946 307.041.153 273.640.542 251.625.842 282.239.776 549.425.570

A 31 de março de 2015, a dívida contratada pela Emitente consistia, principalmente, num 

empréstimo obrigacionista, quatro contratos de empréstimo bancário, dois programas de papel 

comercial e numa linha de descoberto bancário. Relativamente à AMS, a 31 de março de 2015, a 

dívida contratada pela AMS consistia principalmente, em cinco contratos de empréstimo bancário, 

incluindo uma linha de confirming, e numa linha de descoberto bancário.

12.1.1 Empréstimos obrigacionistas

Durante o primeiro trimestre de 2015, o Grupo Portucel procedeu ao reembolso dos empréstimos 

obrigacionistas Portucel 2010/2015 e Portucel 2010/2015 – 2.ª emissão, no valor de €60 milhões 

e €100 milhões, respetivamente.

Deste modo, em 31 de março de 2015, o único empréstimo obrigacionista detido pela Emitente 

era o empréstimo denominado €350 milhões 5.375% Senior Notes due 2020, contratado em maio 

de 2013 e com maturidade em maio de 2020, nos temos do qual a Emitente procedeu à emissão 

de €350 milhões de obrigações nos mercados internacionais, pelo prazo de 7 anos, à taxa de 

5,375%.

12.1.2 Emissões de papel comercial

(i) Durante o primeiro trimestre de 2015, a Emitente contratou um novo programa de papel 

comercial, no valor de €100 milhões, com a Caixa Geral de Depósitos, cujas emissões são objeto 
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de tomada firme pelo banco, por um período de 5 anos, em substituição de um outro programa de 

papel comercial no valor de €50 milhões que se vencia em 2016. Em 31 de março de 2015, o 

programa de papel comercial contratado no primeiro trimestre de 2015 não estava utilizado.

(ii) Adicionalmente, em dezembro de 2012, a Emitente contratou um programa de papel comercial 

no montante de €125 milhões, por um período de 3 anos. No final do primeiro trimestre de 2015, o 

montante de €125 milhões estava totalmente utilizado, tendo as emissões sido objeto de tomada 

firme.

12.1.3 Empréstimos bancários

(i) A Emitente tem um empréstimo bancário contratado com o Banco Europeu de Investimento 

(“BEI”), no montante de €65 milhões, denominado Portucel - Ambiente Tranche A. Este 

empréstimo tem uma duração de cerca de 10 anos, com maturidade em 2018, sendo o reembolso 

efetuado em 14 prestações semestrais de montante igual. O primeiro reembolso, no valor de 

€4,642 milhões, ocorreu em 15 de junho de 2012, 3 anos após a data da utilização do 

empréstimo. Este empréstimo vence juros a uma taxa indexada à Euribor a seis meses acrescida 

de um spread variável que depende do nível de determinados rácios financeiros da Emitente. O 

montante em dívida em 31 de março de 2015 era de €37,142 milhões.

(ii) A Emitente dispõe de um outro empréstimo contratado com o BEI, denominado BEI - Ambiente 

Tranche B, no montante de €30 milhões. Este empréstimo tem uma duração de cerca de 11 anos, 

com maturidade em 2021, sendo o reembolso efetuado em 18 prestações semestrais, de 

montante igual, tendo-se vencido a primeira prestação em dezembro de 2012, no valor de €1,666 

milhões. A taxa de juro associada a este empréstimo está indexada à Euribor a 6 meses, 

acrescida de uma margem. O empréstimo BEI - Ambiente Tranche B beneficia de uma garantia 

prestada por uma entidade bancária. Em 31 de março de 2015, o montante em dívida era de 

€21,666 milhões.

(iii) A Emitente dispõe ainda de um outro empréstimo junto do BEI, no valor de €85 milhões, 

denominado BEI – Energia. Este empréstimo tem uma duração de cerca de 14 anos, com 

maturidade em 2024, ocorrendo o reembolso em 24 prestações semestrais, tendo-se vencido a 

primeira em 15 de junho de 2013, no valor de €3,541 milhões. Este empréstimo vence juros a 

uma taxa indexada à Euribor a 6 meses, acrescida de uma margem e beneficia de uma garantia 

prestada por uma entidade bancária. No final do primeiro trimestre de 2015, o montante em dívida 

era de €70,833 milhões.

(iv) Em fevereiro de 2013, a Emitente contratou um empréstimo bancário no valor de €15 milhões, 

por um prazo de 3 anos. Este empréstimo tem uma taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses, 

acrescida de uma margem.

(v) Em julho de 2014, a AMS contratou um empréstimo designado por Contrato de Empréstimo 

(Mútuo) junto de um sindicado bancário constituído por três bancos, no valor de €19,5 milhões, 

destinado a investimento no aumento de capacidade de produção, pelo prazo de duração de 7 

anos e com uma taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, acrescida de uma margem. Este 

empréstimo tem associado uma hipoteca constituída sobre um conjunto de edifícios destinados a 

armazéns e à atividade industrial da AMS e um penhor constituído sobre um conjunto de 

equipamentos industriais desta sociedade. A 31 de março de 2015, o montante em dívida no 

âmbito deste contrato, cifrava-se em €19,5 milhões. 

(vi) Em julho de 2014, a AMS contratou um outro empréstimo designado por Contrato de 

Empréstimo (Abertura de Crédito) junto do mesmo sindicado bancário que o do Contrato de 

Empréstimo (Mútuo) descrito na alínea (v) desta secção 12.1.3 – Empréstimos bancários, no valor 
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de €4 milhões, também ele destinado a investimento no aumento de capacidade de produção. As 

condições aplicáveis a este empréstimo são idênticas às aplicáveis ao Contrato de Empréstimo 

(Mútuo) descrito na alínea anterior e este empréstimo também beneficia das mesmas garantias. A 

31 de março de 2015, o montante em dívida no âmbito deste contrato, cifrava-se em €4 milhões. 

(vii) Em novembro de 2014, a AMS contratou um financiamento bancário no valor de €10 milhões, 

destinado à concretização de um projeto de investimento. Este financiamento foi contratado pelo 

prazo de um ano, sendo renovável, e com uma taxa de juro indexada à Euribor a 1 ano acrescida 

de uma margem. No final do primeiro trimestre de 2015, tinha sido utilizada uma verba pouco 

superior a €1 milhão. À data do presente prospeto, este empréstimo já foi reembolsado na sua 

totalidade.

(viii) A AMS dispõe também de um financiamento no valor de €975.000, destinado a apoio à 

tesouraria. Este empréstimo foi contratado em janeiro de 2014, por um prazo de 4 anos, com uma 

taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, acrescida de uma margem. Este empréstimo tem 

associado um penhor financeiro sobre duas emissões de instrumentos financeiros designados por 

“Notes DB Rendimento CGD 3ª versão” e “Notes DB Rendimento CGD 4ª versão” subscritos pela 

AMS, com o valor nominal global de €6 milhões. A 21 de março de 2015, o valor em dívida era de 

€716.000.

(ix) A AMS dispõe ainda de um contrato de confirming celebrado em agosto de 2011, pelo valor 

global de €5 milhões, renovado a cada 6 meses e com uma taxa de juro indexada à Euribor a 1 

mês, acrescida de uma margem. A 31 de março de 2015, este contrato apresentava um saldo 

utilizado de €2,84 milhões. À data do presente prospeto, este empréstimo já foi reembolsado na 

sua totalidade.

12.1.4 Outras linhas de crédito

Em 31 de março de 2015, para além do papel comercial, a Emitente tinha contratadas linhas de 

crédito de curto prazo disponíveis e não utilizadas no valor de €20,450 milhões (valor que se 

manteve desde 31 de dezembro de 2013). Por sua vez, a AMS tinha contratada uma linha de 

descoberto bancário no valor de €3,6 milhões, a qual se encontra utilizada em €3,46 milhões. Em 

31 de março de 2015 este montante utilizado não está considerado na dívida remunerada, 

estando contabilizado como uma dedução aos depósitos bancários e caixa.

12.1.5 Restrições à utilização dos recursos de capital e covenants financeiros

A maioria dos empréstimos supra referidos contém restrições/covenants financeiros que são 

típicos nestes contratos de financiamento. As restrições não financeiras típicas incluídas são 

disposições de negative pledge, limitações à prestação de garantias pela Emitente, em especial 

as restrições à utilização dos recursos de capital, aquisições e alienação dos ativos, obrigações 

de pari passu, cláusulas de incumprimento cruzado relativamente às sociedades que estão sob 

controlo ou numa relação de grupo com a respetiva mutuária. Ao nível das restrições financeiras, 

foram incluídas em determinados contratos obrigações de cumprimento de rácios de 

endividamento e de fundo de maneio.

Determinados contratos de financiamento da Emitente contêm cláusulas de mudança de controlo 

societário (change of control provisions) que obrigam a que a Oferente mantenha uma posição de 

controlo, direto ou indireto, na Emitente. Algumas destas cláusulas de mudança de controlo 

societário podem ser acionadas se a Oferente deixar de deter, direta ou indiretamente, pelo 

menos a maioria - 50% mais uma ação - do capital social com direitos de voto da Emitente ou se 

ocorrer alguma alteração da estrutura acionista que resulte na perda de controlo acionista por 

parte da Oferente entendida em termos de participação no capital, direitos de voto e influência 
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dominante na gestão da sociedade, incluindo sem limitação, a possibilidade de nomeação e 

destituição da maioria dos membros do órgão de administração.

A Oferta não determinará qualquer mudança de controlo societário, não sendo as cláusulas 

mencionadas acionadas ou a Oferta afetada.

12.1.6 Perfil de maturidades

A tabela seguinte estabelece as principais categorias de obrigações contratuais e compromissos 

comerciais à data de 31 de março de 2015.

Total

Menos de 

1 mês 1-3 meses 3-12 meses 1-5 anos

Mais de 

5 anos Total

Passivos (em €)

Empréstimos por 

obrigações ................................ - - - - - 350.000.000 350.000.000

Papel comercial .......................... - - - 125.000.000 - - 125.000.000

Empréstimos bancários ............... - 1.715.194 11.036.551 27.991.718 85.664.919 46.291.685 172.700.067

Total passivos 

remunerados .............................. - 1.715.194 11.036.551 152.991.718 85.664.919 396.291.685 647.700.067

12.1.7 Derivados

Risco cambial

A Emitente tem uma exposição cambial nas vendas que fatura em divisas, com especial 

relevância em dólares norte-americanos e libras esterlinas, tendo também alguns pagamentos 

nestas mesmas divisas. De forma a proteger o saldo dos valores da demonstração da posição 

financeira de variações cambiais, o Grupo Portucel contrata instrumentos financeiros de 

cobertura, através da negociação de forwards cambiais para os prazos previstos nos 

recebimentos em dólares norte-americanos e em libras esterlinas. Em 31 de março de 2015, a 

reserva de justo valor associada a estes forwards totalizava cerca de €2 milhões. 

O Grupo Portucel procede também à cobertura do risco económico associado à exposição à taxa 

de câmbio da sua participação na Portucel Soporcel North America através do recurso a 

derivados, contratando forwards cambiais que tem renovado a cada 6 meses. À data do presente 

Prospeto, a Emitente tem contratado um forward cambial com maturidade em 30 de novembro de 

2015, com um montante nocional em aberto de USD$ 25 milhões (cerca de €22,3 milhões ao 

câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015). Este instrumento é designado como cobertura 

do investimento na subsidiária norte americana do Grupo Portucel, com as variações de justo 

valor reconhecidas no rendimento integral do período. Em 31 de março de 2015 a reserva de 

justo valor associada a esta cobertura era de cerca de €1,1 milhões. 

Por sua vez, para limitar o risco líquido de exposição cambial associado às vendas e compras 

futuras estimadas em dólares norte-americanos, o Grupo Portucel também recorre à utilização de 

instrumentos financeiros derivados. Neste âmbito, ao longo de 2014, o Grupo Portucel contratou 

um conjunto de estruturas financeiras para cobrir uma parte da exposição cambial líquida das 

vendas estimadas em dólares norte-americanos para 2015. Os instrumentos financeiros 

derivados contratados foram collars de custo zero, no valor global de USD$ 151,2 milhões (cerca 

de €134,8 milhões ao câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015), com maturidade entre 1 

de janeiro e 31 de dezembro de 2015.

Risco de taxa de juro
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O Grupo Portucel procede à cobertura dos pagamentos de juros futuros associados às emissões 

de papel comercial através da contratação de um swap de taxa de juro onde paga uma taxa fixa e 

recebe uma taxa variável. Em 31 de março de 2015, o montante total de empréstimos com 

coberturas de taxa de juros associada ascendia a €125 milhões.

Os instrumentos de cobertura de risco de taxa de juro que o Grupo Portucel contrata encontram-

se em vigor até à maturidade dos instrumentos subjacentes. 

12.2 Capitalização e endividamento

A informação contida na tabela infra deve ser considerada em conjunto com as Demonstrações 

Financeiras inseridas por remissão neste Prospeto:

Descritivo
31 de março de 

2015
31 de maio de 

2015

(em €)

Passivo remunerado corrente

Dívida com garantias reais................................................................................................

Dívida com outro tipo de garantias................................................................

Dívida não garantida ................................................................................................159.702.382 162.893.157

159.702.382 162.893.157

Passivo remunerado não corrente

Dívida com garantias reais(1) ................................................................ 24.216.786 24.156.459

Dívida com outro tipo de garantias................................................................

Dívida não garantida ................................................................................................457.874.941 459.536.927

482.091.727 483.693.386

Passivo remunerado total ................................................................................................641.794.109 646.586.543

Capital e reservas

Capital Social................................................................................................ 767.500.000 767.500.000

Ações Próprias ................................................................................................ (96.974.466) (96.974.466)

Reservas de justo valor ................................................................................................(8.601.644) (6.186.307)

Reserva legal................................................................................................ 83.644.527 91.781.112

Reservas de conversão cambial ................................................................ 1.927.016 1.679.214

Capital Próprio Total(2) ................................................................................................747.495.433 757.799.552

Capitalização Total................................................................................................1.389.289.542 1.404.386.095

Notas:
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(1) As garantias reais estão associadas a endividamento da AMS e correspondem a uma hipoteca 

constituída sobre um conjunto de edifícios destinados a armazéns e à atividade industrial da AMS, a 

um penhor constituído sobre um conjunto de equipamentos industriais desta sociedade e a um penhor 

financeiro sobre os instrumentos financeiros “Notes DB Rendimento CGD 3ª versão” e “Notes DB 

Rendimento CGD 4ª versão” subscritos pela AMS no valor global de €6.000.000.

(2) Corresponde à soma do capital social, reservas legais e outras reservas, não incluindo o resultado 

líquido de períodos anteriores nem interesses minoritários.

12.3 Descrição dos fluxos de tesouraria

No quadro seguinte apresentam-se as demonstrações de fluxos de caixa consolidados da 

Emitente, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012, 2013 e 2014, 

respetivamente, e nos exercícios findos em 31 de março de 2013 de 2014.

Ano findo em 31 de dezembro

Três meses findos em 31 de 

março

2012 2013 2014 2014 2015

(em €)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes...................................... 1.646.482.380 1.616.418.708 1.622.642.874 400.932.424 403.669.845 

Pagamentos a fornecedores................................ 1.233.552.339 1.225.052.148 1.291.487.446 327.826.749 329.686.825 

Pagamentos ao pessoal ........................................ 120.488.129 103.804.758 100.403.251 25.292.195 21.791.138 

Fluxos gerados pelas operações....................... 292.441.913 287.561.802 230.752.177 47.813.480 52.191.882 

(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o 

rendimento................................................................ (60.618.875) (28.591.906) (51.375.209) 1.839.971 1.198.870 

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à 

atividade operacional ................................................. 101.173.367 69.274.365 108.847.334 16.603.846 (30.926.219)

Fluxos das atividades operacionais (1) ......... 332.996.404 328.244.261 288.224.302 66.257.296 22.464.533 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros ...................................... 182.911 — — —

Ativos tangíveis ..................................................... 23.146 — — —

Subsídios ao investimento..................................... 32.536.179 — — — —

Juros e proveitos similares ................................ 4.303.268 6.684.722 3.460.867 1.030.450 1.168.476 

Dividendos............................................................. 14.285 3.748 — — —

Fluxos gerados pelas operações (A) ................. 36.853.733 6.894.527 3.460.867 1.030.450 1.168.476 

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros ...................................... — 5.060.493 — — —

Ativos tangíveis ..................................................... 28.287.308 22.266.771 22.286.816 1.951.917 11.015.450 

Fluxos gerados pelas operações (B) ................. 28.287.308 27.327.264 22.286.816 1.951.917 11.015.450 

Fluxos das atividades de investimento  (2 

= A - B) ............................................................. 8.566.425 (20.432.737) (18.825.949) (921.467) (9.846.974)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos ................................................. 118.384.759 365.000.000 — — —

Fluxos gerados pelas operações (C)................. 118.384.759 365.000.000 — — —

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos ................................................. 159.434.524 244.400.025 59.702.381 4.250.000 160.000.000 
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Ano findo em 31 de dezembro

Três meses findos em 31 de 

março

2012 2013 2014 2014 2015

(em €)

Amortização de contratos de locação financeira ........ — — — —

Juros e custos similares............................................. 27.066.442 33.431.554 30.983.928 2.768.187 2.355.099 

Aquisição de Ações Próprias ..................................... 46.779.004 5.371.197 2.669.291 2.355.749 —

Dividendos e reservas distribuídas ............................ 164.730.885 201.364.493 200.783.584 — —

Fluxos gerados pelas operações (D)................. 398.010.854 484.567.269 294.139.184 9.373.936 162.355.099 

..........................................................................

Fluxos das atividades de financiamento  

(3 = C - D) ......................................................... (279.626.096) (119.567.269) (294.139.184) (9.373.936) (162.355.099)

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

(1)+(2)+(3) ................................................................ 61.936.734 188.244.254 (24.740.830) 55.961.894 (149.737.540)

VARIAÇÃO DO PERÍMETRO DE 

CONSOLIDAÇÃO ..................................................... — 6.680.980 — — 9.739.020 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO 

EXERCÍCIO ............................................................... 267.431.715 329.368.449 524.293.683 524.293.683 499.552.853 

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO 

EXERCÍCIO ............................................................... 329.368.449 524.293.683 499.552.853 580.255.577 359.554.333 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 

Em 2014, o Grupo Portucel gerou nas suas atividades operacionais um fluxo de caixa de cerca de 

€288,2 milhões, o que representa um decréscimo de 12,2% face a 2013 e de 13,5% face a 2012. 

Este decréscimo reflete, entre outros fatores, a queda continuada dos preços de venda de pasta e 

de papel, que se tem vindo a verificar ao longo dos 3 anos em referência. Entre 2012 e 2013, a 

evolução dos fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais evidencia uma redução de 

apenas 1,4%, uma evolução explicada pela evolução menos penalizadora dos preços de venda 

de pasta e papel entre estes dois anos, assim como pela consolidação integral da Soporgen nas 

contas do Grupo Portucel a partir de 2013.

No primeiro trimestre de 2015 o Grupo Portucel gerou um fluxo de caixa de cerca de €22,5 

milhões, o que representa uma acentuada queda de 66,1% face ao primeiro trimestre de 2014. 

Esta evolução justifica-se essencialmente pelo facto dos valores a serem reembolsados a título de 

Imposto sobre o Valor Acrescentado relativo aos meses de dezembro de 2014 e de janeiro de 

2015 apenas terem sido reembolsados já no segundo trimestre de 2015, quando os valores de 

reembolso relativos aos meses de dezembro de 2013 e de janeiro de 2014 foram reembolsados 

no primeiro trimestre de 2014. Esta circunstância teve um impacto no fluxo de caixa operacional 

no primeiro trimestre de 2015 em cerca de €39 milhões.

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Em 2014, o fluxo das atividades de investimento ascendeu a €18,8 milhões negativos, montante 

que se manteve em linha com o valor de €20,4 milhões verificados em 2013 e que reflete a 

reduzida intensidade de investimento verificada nestes anos. Em 2012, este valor foi positivo em 

€8,6 milhões como resultado do recebimento de subsídios ao investimento no valor de €32,5 

milhões.
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No primeiro trimestre de 2015 já se registou um relativo aumento nesta rúbrica, que reflete a 

implementação dos investimentos que fazem parte do plano estratégico anunciado pelo Grupo 

Portucel. Para mais informações acerca dos investimentos da Emitente, ver secção 8.2 –

“Investimentos da Emitente”.

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 

O Grupo Portucel não procedeu a qualquer emissão de dívida de médio e longo prazo em 2014. 

Já em 2013 procedeu a uma emissão de obrigações no montante de €350 milhões e a um 

empréstimo bancário no montante de €15 milhões. Em 2012 obteve empréstimos no montante de 

cerca de €118,4 milhões, que incluem €115 milhões correspondentes aos dois empréstimos BEI -

Ambiente Tranche B e BEI Energia. Para mais informação acerca destes empréstimos, ver 

secção 12.1.3 do Capítulo 12 – “Liquidez e Recursos Financeiros da Emitente das Ações que 

Constituem a Contrapartida da Oferta”. 

No que respeita aos pagamentos relativos a atividades de financiamento, são de realçar, por um 

lado, os montantes de dividendos pagos e de reservas distribuídas que ascenderam a cerca de 

€165 milhões em 2012, a cerca de €201 milhões em 2013 e a cerca de €201 milhões em 2014, e, 

por outro lado, os pagamentos de empréstimos obtidos, dos quais se destacam os reembolsos de 

empréstimos obrigacionistas nos montantes de €150 milhões em 2012, €200 milhões em 2013 e 

€40 milhões em 2014.

Desta forma, o fluxo das atividades de financiamento foi negativo em €279,6 milhões em 2012, 

€119,6 milhões em 2013 e €249,1 milhões em 2014.

Já no primeiro trimestre de 2015 procedeu-se ao reembolso de empréstimos obrigacionistas no 

montante total de €160 milhões, o que, associado aos juros e custos similares, resulta num fluxo 

das atividades de financiamento de €162,4 milhões negativos.

Fluxos totais

Como resultado destes fluxos, a variação de caixa e seus equivalentes foi de €61,9 milhões em 

2012, €188,2 milhões em 2013, €24,7 milhões negativos em 2014 e €149,7 milhões negativos no 

primeiro trimestre de 2015.

12.4 Declaração relativa ao fundo de maneio

O Conselho de Administração da Emitente é da opinião que o seu fundo de maneio é suficiente 

para as necessidades atuais, ou seja, para um período de 12 meses a contar da data da 

publicação do presente Prospeto.
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13 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, PATENTES E LICENÇAS DA 

EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

A constante evolução exigida relativamente ao perfil de qualidade dos produtores papeleiros, a 

necessidade de criar e adaptar os produtos às condições e exigências dos mercados e 

utilizações, e a necessidade de otimização dos processos produtivos, têm conduzido ao 

desenvolvimento pelo Grupo Portucel de atividades de investigação e desenvolvimento.

O Grupo Portucel tem um programa de melhoramento genético de Eucalyptus globulus dos mais 

avançados do mundo que alimenta a produção anual de seis milhões de plantas clonais. Nesse 

sentido, o Grupo tem investido em ambiciosos projetos de investigação florestal que visam a 

melhoria das características do eucalipto, e o incremento da produtividade florestal das suas 

plantações. O Grupo Portucel utiliza plantações bem geridas (montras tecnológicas) como forma 

de difundir as melhores práticas silvícolas e utilização de planta melhorada. O modelo de negócio 

do Grupo Portucel tem por base a gestão florestal sustentável das suas plantações, conciliando 

as preocupações ambientais, sociais e económicas com a necessidade de obtenção de uma 

matéria-prima com características que permitam o fabrico de papéis de elevada qualidade. Neste 

sentido, existe uma clara aposta do Grupo Portucel no estudo e investigação de um ciclo 

sustentável de desenvolvimento de plantações florestais, geridas de forma responsável, e a 

utilização racional de produtos de base florestal, contribuindo para evitar a deflorestação e para a 

sustentabilidade das áreas geridas pelo Grupo Portucel.

Apesar de em Portugal, ainda não existir uma área de investigação científica dedicada 

exclusivamente à engenharia florestal e silvicultura, algumas entidades desenvolvem projetos 

nesta área de investigação. O Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, organismo 

privado sem fins lucrativos, participado pelo Grupo Portucel conjuntamente com outras 

instituições, desenvolve projetos de investigação nesta área com o objetivo de reforçar a 

competitividade dos setores florestal e papeleiro. Os projetos do Raiz são desenvolvidos em 

estreita cooperação com as respetivas áreas de atividade do Grupo Portucel e diversas entidades 

do sistema científico e tecnológico nacional e internacional, tais como Universidades de Aveiro, 

Coimbra, Instituto Superior de Agronomia e Universidade de Wageningen, na Holanda.

O investimento do Grupo Portucel nesta área científica em 2012, 2013 e 2014 ascendeu a cerca 

de €3,5 milhões em cada ano. O investimento foi essencialmente direcionado para o 

desenvolvimento experimental, com recurso à utilização de conhecimentos existentes, com vista 

ao desenvolvimento de novos materiais e produtos (clones resistentes a pragas e bio compósitos

que incorporam celulose, desenvolvimento de novos processos, sistemas ou serviços, ou à

melhoria significativa dos existentes). 

Foi acordado com a Portucel Moçambique um programa de apoio técnico de investigação e 

desenvolvimento realizado pelo RAIZ foi também concretizada a terceira missão no terreno em 

Moçambique, para avaliação de ensaios, situação fitossanitária e estabelecimento de contactos 

com instituições de ensino locais e na África do Sul.

O Grupo privilegia o relacionamento com os pequenos produtores e proprietários florestais, 

assumindo o compromisso de desenvolver técnicas mais eficientes de produção florestal que são 

partilhadas em ações de formação, sensibilização e demonstração junto daqueles com vista a 

permitir a transferência de tecnologia e de conhecimentos para a produção florestal. 

O Grupo Portucel é detentor de várias patentes e licenças que lhe permitem operar na área de 

produção florestal, de pasta de celulose, e de papel, bem como dos necessários direitos não 

registados de propriedade intelectual para operar, tais como as licenças de utilização e 

manutenção de software profissional. 
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14 INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE 

CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

a) Volume de vendas e preços

No primeiro trimestre de 2015 verificou-se um decréscimo de cerca de 4,6% no consumo 

aparente de papel UWF na Europa, principal mercado de destino do Grupo Portucel, tendo-se 

verificado igualmente um decréscimo de cerca de 5% nos Estados Unidos da América (fonte: 

RISI, dados a fevereiro de 2015), outro mercado chave na estratégia comercial do Grupo

Portucel.

Não obstante esta evolução no consumo, a forte desvalorização do euro face ao dólar norte-

americano verificada em 2015 impulsionou a indústria europeia, incluindo o Grupo Portucel, a 

aumentar o volume de exportações para mercados (destacando-se, em particular, a procura 

proveniente do mercado chinês) que se tornaram mais atrativos por via dessa evolução cambial, 

diminuindo as vendas no mercado europeu.

Assim, o Grupo Portucel registou uma evolução positiva no preço de venda de papel no primeiro 

trimestre de 2015. 

Por outro lado, o baixo nível de stocks existentes no final de 2014 obrigou a um esforço de 

reposição, o que limitou o volume de papel disponível para venda durante o primeiro trimestre de 

2015.

O setor da pasta atravessa atualmente um momento em que apresenta um nível de preços

elevado. Os preços elevados, associados ao aumento da procura, em particular a procura 

proveniente do mercado chinês, a entrada faseada de nova capacidade no mercado, assim como 

a tendência de desvalorização do euro face ao dólar norte-americano que se tem verificado em 

2015, são fatores que beneficiaram a atividade do Grupo Portucel enquanto vendedor de pasta no 

primeiro trimestre de 2015. No entanto, o volume de vendas de pasta foi afetado na sequência 

das paragens de manutenção programadas nos complexos fabris do Grupo Portucel, em 

particular na fábrica de Cacia, onde decorreram trabalhos de pré-preparação relativos ao projeto 

de expansão de capacidade atualmente em curso.

As referidas paragens de manutenção, bem como a prolongada revisão de um dos 

turbogeradores da fábrica de Cacia, afetaram negativamente as vendas de eletricidade à rede no 

primeiro trimestre de 2015.  

Embora ainda não tenha uma expressão significativa na atividade do Grupo Portucel, a atividade 

no setor do papel tissue, nova área de negócio do Grupo Portucel, apresentou desde o início do 

ano de 2015 um interessante nível de crescimento do volume de vendas nas economias 

emergentes, tais como a China, a Turquia e a América Latina. Este crescimento verificou-se 

também na Europa, em particular no sul da Europa, onde os níveis de consumo per capita

continuam abaixo da média europeia. 

b) Fatores de produção

O aumento do preço de alguns fatores de produção condicionou a atividade do Grupo Portucel no 

primeiro trimestre de 2015, nomeadamente a madeira. Contrariamente à expetativa inicial de 

melhoria, os custos registados com a aquisição de madeira no primeiro trimestre de 2015, 

principal fator de custo do Grupo Portucel, ficaram em linha com os verificados no período anterior 

homólogo. Para tal contribuiu o facto do abastecimento ter sido marcado por uma forte 

concentração de importações neste período, o que afetou negativamente o preço médio de 

madeira consumida no primeiro trimestre de 2015. Este efeito, resultante do facto do preço da 
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madeira importada de origem não ibérica, ser normalmente mais elevado do que a proveniente do 

mercado ibérico, foi ainda agravado pela valorização do dólar norte-americano face ao euro, pois 

o preço das importações é geralmente denominado nesta moeda.

c) Existências

O valor das existências subiu significativamente no primeiro trimestre de 2015 como resultado não 

só de um movimento de reposição de existências de produtos acabados (que no final do ano de 

2014 se encontravam num nível reduzido), como também do aumento das existências de 

madeira.



130

15 ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E 

QUADROS SUPERIORES DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A 

CONTRAPARTIDA DA OFERTA

15.1 Panorâmica Geral sobre o Governo Societário

O modelo e as práticas de governo das sociedades com ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado regem-se pelas disposições vinculativas neste domínio constantes (i) do 

Código das Sociedades Comerciais, (ii) do Código dos Valores Mobiliários, (iii) do Regulamento 

da CMVM n.º 4/2013 e (iv) da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, conforme alterada, em matéria 

remuneratória.

A Emitente adotou um modelo de gestão monista com um Conselho de Administração e um 

Conselho Fiscal, nos termos do artigo 278.º, n.º 1, a) do Código das Sociedades Comerciais. 

Todos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são eleitos pela 

assembleia geral de acionistas (a “Assembleia Geral”).

A Emitente dispõe de uma comissão executiva composta por cinco membros, eleita pelo 

Conselho de Administração e na qual este delega a gestão corrente da Emitente (a “Comissão 

Executiva”).  

A Emitente tem ainda um revisor oficial de contas que não integra o Conselho Fiscal, o qual 

exerce a fiscalização externa da Emitente (o “Revisor Oficial de Contas”). 

A Emitente tem ainda um Conselho Ambiental, uma Comissão de Controlo Interno, uma Comissão 

de Controlo do Governo Societário, uma Comissão de Sustentabilidade, uma Comissão de 

Acompanhamento do Fundo de Pensões, uma Comissão de Análise e Acompanhamento de 

Riscos Patrimoniais, uma Comissão de Ética e uma Comissão de Fixação de Vencimentos.

Apresenta-se de forma gráfica simplificada o organigrama dos vários órgãos e comissões da 

Emitente:

15.2 Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é o órgão é competente para gerir a atividade da Emitente.  
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15.2.1 Funções do Conselho de Administração

Cabe ao Conselho de Administração, nos termos da lei e dos estatutos da Emitente (os 

“Estatutos da Emitente”), a prática de todos os atos necessários para assegurar a gestão e 

representação da mesma. Os poderes do Conselho de Administração são apenas limitados pelos 

Estatutos da Emitente, pela lei aplicável e pelas deliberações da Assembleia Geral, quando este 

órgão delibere relativamente a matérias que lhe sejam especialmente atribuídas por lei ou pelos 

Estatutos da Emitente ou a pedido do Conselho de Administração no âmbito de matérias de 

gestão.

Nos termos do Código das Sociedades Comerciais e dos Estatutos da Emitente, compete 

nomeadamente ao Conselho de Administração deliberar sobre:

(a) cooptação de administradores;

(b) pedido de convocação de assembleias gerais;

(c) relatórios e contas anuais;

(d) aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;

(e) prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela Emitente;

(f) abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes importantes destes;

(g) extensões ou reduções importantes da atividade da Emitente;

(h) modificações importantes na organização da Emitente;

(i) estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e importante com outras 

empresas;

(j) mudança de sede e aumentos de capital, nos termos previstos nos Estatutos da Emitente;

(k) projetos de fusão, de cisão e de transformação da Emitente;

(l) qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador requeira deliberação do 

Conselho de Administração.

15.2.2 Composição do Conselho de Administração 

À data do presente Prospeto, o Conselho de Administração da Emitente é constituído pelos 12 

membros que a seguir se listam, 6 dos quais exercem funções executivas e formam uma 

Comissão Executiva, exercendo os restantes 6 administradores funções não executivas:

Os atuais membros do Conselho de Administração foram nomeados em Assembleia Geral 

realizada no dia 29 de abril de 2015¸ com exceção do vogal João Paulo Oliveira, que foi cooptado 

em Conselho de Administração, por deliberação em 1 de Julho de 2015:

Nome Título

Data da 
primeira 
designação

Termo do 
Mandato em 
Curso

Conselho de Administração:

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira Presidente 2004 2018

Diogo António Rodrigues da Silveira Vice-Presidente 2014 2018

Luís Alberto Caldeira Deslandes Vice-Presidente 2004 2018

Adriano Augusto da Silva Silveira Vogal 2007 2018
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Nome Título

Data da 
primeira 
designação

Termo do 
Mandato em 
Curso

António José Pereira Redondo Vogal 2007 2018

João Paulo Oliveira9 Vogal 2015 2018

José Fernando Morais Carreira de Araújo Vogal 2007 2018

José Miguel Pereira Gens Paredes Vogal 2011 2018

Manuel Soares Ferreira Regalado Vogal 2004 2018

Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos Vogal 2015 2018

Paulo Miguel Garcês Ventura Vogal 2011 2018

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires Vogal 2015 2018

O endereço profissional dos membros do Conselho de Administração, Senhores Pedro Mendonça 

de Queiroz Pereira, José Miguel Pereira Gens Paredes, Paulo Miguel Garcês Ventura e Ricardo 

Miguel dos Santos Pacheco Pires é Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14 – 10.º 1050-121, Lisboa. O 

endereço profissional dos restantes membros do Conselho de Administração é Polo Industrial de 

Mitrena, Apartado 55, 2910-861, Setúbal.

De acordo com os critérios de independência definidos no Regulamento da CMVM n.º 4/2013 e 

nas Recomendações incluídas no Código de Governo Societário divulgado pela CMVM de 2013, 

aplicáveis aos membros não executivos do Conselho de Administração, considera-se 

independente o membro que não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na 

Emitente nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise 

ou de decisão, nomeadamente em virtude de:

(a) ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação 

de domínio ou de grupo nos últimos três anos;

(b) ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial 

significativa com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de 

domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou 

dirigente de pessoa coletiva;

(c) ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se 

encontre em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do 

exercício das funções de administrador;

(d) viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, 

inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares direta 

ou indiretamente de participação qualificada;

(e) ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de 

participações qualificadas.

Neste contexto, os administradores não executivos do Conselho de Administração da Emitente 

não podem ser considerados independente, na medida em que ou foram reeleitos por mais de 2 

                                                     
9

O registo comercial da nomeação do Dr. João Paulo Oliveira para membro do conselho de administração da Emitente 
foi solicitado, encontrando-se pendente à data do Prospeto.  
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mandatos ou atuam por conta de titulares de participações superiores a 2% do capital social da 

Emitente. 

Não obstante os administradores não executivos não poderem ser considerados independentes à 

luz dos critérios supra enunciados, a Emitente entende que eles reúnem a idoneidade, formação e 

competência profissional necessárias para assegurar uma efetiva fiscalização e inexistência de 

conflitos de interesses entre o interesse e posição do acionista e a Emitente, bem como o bom 

funcionamento do modelo adotado.

15.2.3 Eleição do Presidente do Conselho de Administração

A Assembleia Geral que elege o Conselho de Administração designa o respetivo Presidente (o 

“Presidente do Conselho de Administração”), podendo também eleger administradores 

suplentes até ao limite fixado por lei. 

Em caso de falta ou impedimento, temporário ou definitivo, do Presidente do Conselho de 

Administração, este deverá designar um vogal para o substituir. A falta definitiva, por qualquer 

motivo, do Presidente do Conselho de Administração determina a realização de uma nova eleição 

pela Assembleia Geral que designará o novo Presidente do Conselho de Administração.

15.2.4 Reuniões do Conselho de Administração

Nos termos do artigo 20.º dos Estatutos da Emitente, o Conselho de Administração deve reunir, 

pelo menos, uma vez por trimestre, quando e onde o interesse social o exigir, uma vez 

convocado, verbalmente ou por escrito, pelo Presidente ou por outros dois Administradores. O 

Conselho de Administração não poderá validamente deliberar sem que esteja presente ou 

representada a maioria dos seus membros em exercício.

15.2.5 Comissão Executiva 

Nos termos do artigo 17.º dos Estatutos da Emitente, o Conselho de Administração delega a 

gestão corrente da Emitente numa comissão executiva composta por um mínimo de três e um 

máximo de nove membros. Atualmente a Emitente dispõe de uma Comissão Executiva composta 

por seis membros, incluindo um presidente eleito pelo Conselho de Administração. 

Nos termos das deliberações do Conselho de Administração de 29 de abril de 2015 e de 1 de 

Julho de 2015, a atual composição da Comissão Executiva é a seguinte:

Comissão Executiva Título Data de Eleição

Termo do 
Mandato em 
Curso

Nome

Diogo António Rodrigues da Silveira Presidente 2015 2018

Manuel Soares Ferreira Regalado Vogal 2015 2018

João Paulo Oliveira10 Vogal 2015 2018

António José Pereira Redondo Vogal 2015 2018

José Fernando Morais Carreira de Araújo Vogal 2015 2018

Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos Vogal 2015 2018

                                                     
10

O registo comercial da nomeação do Dr. João Paulo Oliveira para membro do Conselho de Administração da Emitente 
foi solicitado, encontrando-se pendente à data do Prospeto.
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Os principais poderes delegados na Comissão Executiva são os seguintes: 

(a) Propor ao Conselho de Administração as políticas, objetivos e estratégias da Emitente;

(b) Propor ao Conselho de Administração, os orçamentos de exploração e os planos de 

investimento e desenvolvimento a médio e longo prazo, e executá-los após a sua 

aprovação;

(c) Aprovar alterações orçamentais no ano social, incluindo transferência entre centros de 

custo, desde que em cada ano, não ultrapassem os vinte milhões de euros;

(d) Aprovar contratos de aquisição de bens ou de serviços cujo valor global em cada ano não 

ultrapasse vinte milhões de euros;

(e) Aprovar contratos de financiamento, solicitação de garantias bancárias, ou assumir 

quaisquer outras responsabilidades que representem acréscimo de endividamento, de 

valor globalmente inferior em cada ano a vinte milhões de euros;

(f) Adquirir, alienar ou onerar bens do ativo imobilizado da Emitente até ao valor individual de 

cinco por cento do capital social realizado;

(g) Representar a Emitente em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, bem como propor e 

seguir quaisquer ações judiciais ou arbitrais, confessá-las e delas desistir ou transigir;

(h) Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades até ao máximo de vinte 

milhões de euros em cada ano;

(i) Deliberar sobre a execução da aquisição e alienação de ações próprias, quando tal tenha 

sido deliberado pela assembleia-geral, e com observância do que por aquela tenha sido 

deliberado;

(j) Gerir as participações noutras sociedades, em conjunto com o Presidente do Conselho de 

Administração, nomeadamente designando com o acordo daquele os representantes nos 

respetivos órgãos sociais, e definindo orientações para a atuação desses representantes;

(k) Em geral todos os poderes que por lei são delegáveis, com as eventuais limitações 

resultantes do disposto nas alíneas anteriores.

Em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, a Comissão Executiva pode 

também deliberar sobre as matérias previstas nas alíneas c), d), e) e h) atrás referidas quando os 

respetivos valores, calculados nos termos ali referidos, ultrapassem vinte milhões de euros mas 

não excedam cinquenta milhões de euros.

A Comissão Executiva reúne sempre que convocada pelo seu presidente ou por dois dos seus 

membros, devendo as suas reuniões ter uma periodicidade mínima mensal. As deliberações da 

Comissão Executiva são aprovadas por maioria dos votos dos membros presentes ou 

representados. Qualquer administrador pode, nos termos e com os limites estabelecidos no 

contrato de sociedade, fazer-se representar numa reunião por outro administrador mediante 

simples carta dirigida ao Presidente.

15.2.6 Outros Corpos Sociais da Emitente

Comissão de Fixação de Vencimentos

A Comissão de Fixação de Vencimentos é responsável pela determinação das remunerações e 

pela apresentação e submissão para aprovação da declaração anual sobre a política de 

remuneração dos membros dos órgãos sociais à Assembleia Geral. A Comissão de Fixação de 
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Vencimentos participa, igual e ativamente, na avaliação de desempenho, em particular para 

efeitos da fixação da remuneração variável dos administradores executivos.

Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 29 de abril de 2015, foram eleitos membros 

da Comissão de Fixação de Vencimentos para o quadriénio 2015-2018 os Senhores José 

Gonçalo Maury, que assume as funções de presidente, João Rodrigo Appleton Moreira Rato e 

Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses, ambos na qualidade de vogais. 

Conselho Ambiental

Foi constituído, em 2008, um Conselho Ambiental, ao qual compete fazer o acompanhamento e 

dar parecer sobre os aspetos ambientais da atividade da Emitente e formular recomendações 

acerca do impacte ambiental dos principais empreendimentos da Emitente, tendo especialmente 

em atenção as disposições legais aplicáveis, as condições de licenciamento e a política do Grupo 

Portucel sobre a matéria. 

O Conselho Ambiental é ainda responsável pela elaboração, a cada dois anos, do Relatório de 

Sustentabilidade em conjunto com a Comissão de Sustentabilidade.

O Conselho Ambiental é atualmente composto por cinco membros todos eles personalidades 

académicas e independentes, de reconhecida competência técnica e científica, particularmente 

nos mais importantes domínios relativamente aos quais o Grupo Portucel tem preocupações 

ambientais.

O Conselho Ambiental é designado por um período de quatro anos e não poderá exceder o tempo 

do mandato do Conselho de Administração que o designou.

Comissão de Sustentabilidade

À Comissão de Sustentabilidade compete a formulação da política corporativa e estratégica em 

assuntos de responsabilidade social e ambiental, sendo, conforme referido, responsável pela 

produção do relatório bianual de sustentabilidade, em conjunto com o Conselho Ambiental.

Compõem esta Comissão, quadros e ex-quadros do Grupo Portucel designados pelo Conselho de 

Administração com grande experiência nestas matérias, tendo os mesmos sido designados por 

um período de quatro anos.

Comissão de Controlo Interno

As competências da Comissão de Controlo Interno são as seguintes:

(a) Avaliar os procedimentos de controlo da informação financeira (contas e relatórios) 

divulgada, e dos prazos da sua divulgação, devendo, nomeadamente, rever as contas 

anuais, semestrais e trimestrais da Emitente a publicar e reportar sobre elas ao Conselho 

de Administração antes de este proceder à sua aprovação e assinatura;

(b) Discutir e analisar com o auditor externo da Emitente os relatórios anuais, aconselhando o 

Conselho de Administração sobre eventuais medidas a tomar.

No desempenho das suas funções, a Comissão de Controlo Interno tem em atenção factos como 

a alteração de políticas e práticas contabilísticas, ajustamentos significativos devidos a 

intervenção do auditor, progresso nos rácios financeiros relevantes e eventuais alterações no 

“rating” formal ou informal do Grupo Portucel, exposições financeiras significativas da tesouraria 

(tais como riscos de divisas, taxa de juro ou derivados) e procedimentos ilegais ou irregulares.

A Comissão de Controlo Interno, é designada pelo Conselho de Administração por um mandato 

de quatro anos coincidente com o deste último órgão e composta por elementos exteriores ao 
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Grupo. Atualmente a Comissão de Controlo Interno é composta por Francisco Guedes, Jaime 

Falcão e José Miguel Paredes.

Comissão de Controlo do Governo Societário

A Comissão de Controlo do Governo Societário tem como responsabilidade supervisionar a 

aplicação das normas do governo societário da Emitente e do Código de Ética, tendo as 

seguintes atribuições:

(i) Colaborar com o Conselho de Administração, avaliando e submetendo-lhe as propostas 

de orientação estratégica no domínio da responsabilidade corporativa;

(ii) Acompanhar e supervisionar de modo permanente as matérias relativas ao governo 

societário, responsabilidade social, ambiental e ética; à sustentabilidade dos negócios do 

Grupo Portucel e ao Código de Ética e aos sistemas de avaliação e resolução de conflitos 

de interesses, nomeadamente no que respeita a relações entre a Emitente e os seus 

acionistas ou outros stakeholders.

A Comissão de Controlo do Governo Societário é composta por quadros do Grupo com 

experiência nesta matéria. O mandato da Comissão coincide com o do Conselho de 

Administração que a designar.

Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões

Em 2009 foi constituída a Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões Portucel, com o 

objetivo de verificar o cumprimento das disposições aplicáveis ao plano de pensões e à gestão do 

respetivo fundo de pensões. As funções da Comissão de Acompanhamento incluem pronunciar-

se sobre propostas de transferência da gestão e de outras alterações relevantes aos contratos 

constitutivos e de gestão de fundos, bem como sobre a extinção do fundo de pensões ou de uma 

quota-parte do mesmo. Atualmente a Comissão é constituída por quatro representantes dos 

associados do fundo e por três representantes dos beneficiários e participantes do fundo. 

Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais

A Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais tem como objetivos 

pronunciar-se sobre os sistemas de prevenção de risco patrimonial em vigor na Emitente, 

nomeadamente sobre as medidas tomadas para ir ao encontro das recomendações resultantes 

das inspeções efetuadas pelos resseguradores, assim como pronunciar-se sobre a adequação, 

em termos de âmbito, tipo de coberturas e capitais, dos seguros contratados pelo Grupo Portucel.

Esta Comissão é composta por oito quadros do Grupo, designados pelo Conselho de 

Administração por um período de quatro anos. Atualmente a Comissão de Análise e 

Acompanhamento de Riscos Patrimoniais é composta por Manuel Regalado, Adriano Silveira, 

Carlos Vieira, Carlos Brás, José Nordeste, Óscar Arantes, Pedro Sousa e Manuel Arouca.

Comissão de Ética

Em 2010 foi criada a Comissão de Ética, na sequência da elaboração e aprovação do Código de 

Ética pela Comissão Executiva. 

Cabe à Comissão de Ética acompanhar com isenção e independência os órgãos da Emitente na 

divulgação e no cumprimento do Código de Ética em todas as sociedades do Grupo Portucel. No 

desempenho das suas atribuições compete, em especial, à Comissão de Ética:
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(a) Zelar pela existência de um sistema adequado de controlo interno do cumprimento do 

Código de Ética, procedendo, designadamente, à avaliação das recomendações 

resultantes dessas ações de controlo;

(b) Apreciar as questões que, no âmbito do cumprimento do Código de Ética do Grupo 

Portucel lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, Comissão Executiva e 

pelo Conselho Fiscal e ainda analisar, em abstrato, aquelas que sejam levantadas por 

qualquer colaborador, cliente ou parceiro de negócio (stakeholders);

(c) Apreciar e avaliar qualquer situação que se suscite relativamente ao cumprimento dos 

preceitos incluídos no Código de Ética em que esteja abrangido algum membro de um 

órgão social;

(d) Submeter à Comissão de Controlo do Governo Societário a adoção de quaisquer medidas 

que considere convenientes neste âmbito, incluindo a revisão de procedimentos internos, 

bem como propostas de alteração do Código de Ética;

(e) Elaborar um relatório anual, acerca do cumprimento do normativo contido no Código de 

Ética, explicitando as situações irregulares de que teve conhecimento, assim como as 

conclusões e propostas adotadas nos casos analisados. A Comissão de Ética funciona 

ainda como órgão de consulta do Conselho e Administração sobre matérias que digam 

respeito à aplicação e interpretação do Código de Ética.

A Comissão de Ética, cujo mandato coincidirá com o do Conselho de Administração que a 

nomear, é normalmente composta por três membros. Atualmente fazem parte da Comissão de 

Ética Júlio Castro Caldas e Rui Gouveia, sendo que um dos lugares se encontra vago, por 

renúncia de um dos membros.

15.2.7 Qualificações e lista dos cargos exercidos pelos membros do Conselho de 

Administração noutras sociedades 

Do quadro infra constam as informações curriculares, bem como a denominação de todas as 

entidades nas quais cada um dos membros do Conselho de Administração tenha sido membro 

nos cinco anos anteriores à data do Prospeto, incluindo cargos em subsidiárias diretas 

consolidadas e sociedades participadas da Emitente, bem como os cargos atualmente exercidos 

em entidades de dentro e de fora do Grupo Portucel:

Pedro Mendonça de 

Queiroz Pereira

A. Qualificações

Curso Geral dos Liceus em Lisboa e frequência do Instituto Superior de 

Administração

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Presidente do Conselho de Administração da About the Future – Empresa 

Produtora de Papel, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Portucel, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland 

LTD.

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel, S.A. 
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B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Presidente do Conselho de Administração da Celcimo, S.L.

Presidente do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Ciminpart - Investimentos e 

Participações, SGPS, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Costa das Palmeiras – Turismo e 

Imobiliário, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da CMP - Cimentos Maceira e 

Pataias, S.A. 

Gerente da Ecovalue – Investimentos Imobiliários, Lda.

Presidente do Conselho de Administração do Hotel Ritz, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Secil - Companhia Geral de Cal 

e Cimento, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Secilpar, SL. 

Presidente do Conselho de Administração da Seinpart - Participações, SGPS, 

S.A. 

Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão 

Executiva da Semapa Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS, 

S.A

Presidente do Conselho de Administração da Sodim SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Terraços d´Areia – SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração Villa Magna SL

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente do Conselho de Administração da Cimentospar – Participações 

Sociais, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações 

Sociais, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Greath Earth – Projectos, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da OEM - Organização de 

Empresas, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Gestão de Participações 

Sociais, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Vértice – Gestão de 

Participações, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Aboutbalance SGPS, S.A.

Administrador Único da Tema Principal – SGPS, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Vieznada SL 

Diogo António 

Rodrigues da Silveira

A. Qualificações

Diplôme d’Ingénieur. Ecole Centrale de Lille, em França (1984); Research 

Scholar at Berkeley UC. USA, (1984); MBA INSEAD, em França (1989)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 
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Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Presidente da Comissão Executiva e vogal do Conselho de Administração da 

About The Future-Empresa Produtora de Papel, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Celcacia- Celulose de Cacia, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Celset- Celulose de Setúbal S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.

Presidente do Conselho de Administração da Eucaliptusland- Sociedade de 

Gestão de Património Florestal, S.A.

Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da Portucel, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal-Sociedade de 

Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Parques 

Industriais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & 

Marketing, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.

Presidente da Comissão Executiva da Soporcel-Sociedade Portuguesa de 

Papel, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade 

Portuguesa de Celulose, S.A.

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Não aplicável

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente da Comissão Executiva da Companhia de Seguros Açoreana, S.A. 

Administrador não executivo do BANIF - Banco Internacional do Funchal S.A. 

Luís Alberto Caldeira 

Deslandes

A. Qualificações
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Engenheiro Químico – Instituto Superior Técnico de Lisboa; Engenheiro 

Cervejeiro- Inst. Superieur D’Agronomie de Louvain

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal no Conselho de Administração da About The Future, Empresa Produtora 

de Papel, S.A.

Vice-Presidente no Conselho de Administração da Portucel, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel, Sociedade Portuguesa de 

Papel, S.A.

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Membro honorário do ACFPI (FAO)  – Advisory Committee on Sustainable 

Forest  - based Industries

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente do Conselho de Administração da Celcacia, Celulose de Cacia, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Colombo Energy, INC.

Presidente da Comissão Executiva da Portucel S.A.

Vogal da Comissão Executiva da Portucel- Empresa Produtora de Pasta e 

Papel, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta SGPS, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel International, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Parques 

Industriais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel-Sociedade Portuguesa 

de Papel, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Austria GmbH

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Deutschland GmbH

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel France EURL

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel International BV

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Italia SRL

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel North America Inc.

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade 

Portuguesa de Celulose, S.A.
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Presidente do Conselho de Administração da Soporcel UK LTD

Manuel Soares 

Ferreira Regalado

A. Qualificações

Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e 

Financeiras, Lisboa (ISEG) em 1972; Senior Executive Programme (SEP), 

London Business School (1997)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About the 

Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Atlantic Forests – Comércio de 

Madeiras, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Bosques do Atlântico, SL 

Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Empremédia – Corretores de 

Seguros, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.

Presidente do Conselho de Administração da Enerforest – Empresa de 

Biomassa para Energia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A 

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Gerente da Portucel Moçambique, Lda.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal S.A.

Membro da Direção de PortucelSoporcel Abastecimento de Madeira, ACE

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia SGPS, S.A

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Florestal – Empresa de 

Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional, 

SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Soporcel International, Ltd.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações 

SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.
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Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Vinhos de Espirra 

– Produção e Comercialização de Vinhos, S.A. 

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel –

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Viveiros Aliança – Empresa 

Produtora de Plantas, S.A.

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Membro do Conselho Geral da CELPA - Associação da Indústria Papeleira 

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente do Conselho de Administração da Aflomec – Empresa de 

Exploração Florestal, S.A

Presidente do Conselho de Administração Cofotrans – Empresa de Exploração 

Florestal, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A. 

Vogal da Direção do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel 

Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, - Sociedade de Transformação 

e Distribuição de Papel, Lda.

Adriano Augusto da 

Silva Silveira

A. Qualificações

Licenciatura em Engenharia Química pela Universidade do Porto em 1975

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About The 

Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.

Presidente do Conselho de Administração da EMA 21, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp – Co-geração 

Energética de Pasta, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A. 

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal, S.A 

Membro da Direção de PortucelSoporcel Abastecimento de Madeira, ACE

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional, 

SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, S.A. 
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Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Soporcel International Ltd.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, 

SGPS, S.A

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel –

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade Portuguesa 

de Celulose, S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da SPCG – Sociedade Portuguesa 

de Co-geração, S.A..

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Não aplicável

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, 

SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A.

Vogal da Direção do RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel

Vogal do Conselho de Administração da Soporgen, S.A.

Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, - Sociedade de Transformação 

e Distribuição de Papel, Lda.

António José Pereira 

Redondo

A. Qualificações

Licenciado em Engenharia Química pela FCTUC (1987); frequência do 4º ano 

de Gestão de Empresas da Universidade Internacional; MBA com 

especialização em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa (1998)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About The 

Future, – Empresa Produtora de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.

Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A. 

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z 
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ograniczoną odpowiedzialnością

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal S.A. 

Gerente da Portucel Soporcel Afrique du Nord, S.A

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Austria GmBH 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Deutschland GmBH

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Soporcel International, Ltd.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Netherlands  

BV 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, 

SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing 

S.A 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel –

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.

Gerente da Portucel Soporcel Poland SP Z.O.O. 

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp,-Sociedade Portuguesa 

de Celulose, S.A.

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Não aplicável

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel España S.A

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel France EURL 

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Itália, SRL 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel North America, Inc. 

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel UK, Ltd.

Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda.

José Fernando Morais 

Carreira de Araújo

A. Qualificações

Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP-1986); Curso de Estudos 

Superiores Especializados em Controle Financeiro pelo Instituto Superior de 
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Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP-1992); Revisor Oficial de 

Contas desde 1995; Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada do Porto 

(2000); Pós-Graduado em Contabilidade Financeira Avançada (ISCTE –

2002/2003); Pós-Graduado em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito de 

Lisboa (FDL– 2002/2003); Pós-Graduado em Corporate Governance pelo 

Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa (ISEG– 2006/2007)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da About The 

Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Bosques do Atlântico, S.L.

Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A. 

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Gerente da Portucel Moçambique, Lda. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal S.A. 

Presidente do Conselho de Administração da PortucelServiços Partilhados, 

S.A. 

Gerente da Portucel Soporcel Afrique du Nord, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Austria, GmBH 

Presidente da PortucelSoporcel Cogeração de Energia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Deutschland, 

GmBH 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS, 

S.A. 

Administrador da Portucel Soporcel Eurasia Kağit Ve Kağit Ürünleri Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirket

Vogal do Conselho de Administração de Portucel Soporcel International, Ltd.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional, 

SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS, 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Netherlands, BV

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações, 

SGPS, S.A

Gerente da Portucel Soporcel Poland SP.Z.O.O.

Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing 

S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd. 
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Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Soporcel –

Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade Portuguesa 

de Celulose, S.A.

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Não aplicável

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel España, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel France, EURL 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Itália, SRL 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel North America, Inc.

Vogal da Direção da PortucelSoporcel Logística do Papel, ACE 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel UK, Ltd.

Presidente do Conselho de Administração da Setipel – Serviços Técnicos para 

a Indústria Papeleira, S.A.  

Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda.

Nuno Miguel Moreira 

de Araújo Santos

A. Qualificações

MBA pelo INSEAD, (1995-1996); Dean's List; Licenciatura em Engenharia Civil 

pelo Instituto Superior Técnico, (1989-1993) 

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Não aplicável

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Sócio Sénior (Director) da McKinsey & Company

Membro do Comité de Liderança da Prática Global de Energia da McKinsey & 

Company

Líder do Client Committee da Prática Global de Energia/Utilities da McKinsey & 

Company

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Líder da Prática de Energia, Commodities & Indústria do Escritório da Ibéria da 

McKinsey & Company 

José Miguel Pereira 

Gens Paredes

A. Qualificações

Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa (1984)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal do Conselho de Administração da About The Future – Empresa 

Produtora de Papel, S.A

Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A. 
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Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de 

Papel, S.A. 

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Presidente do Conselho de Administração da Abapor - Comércio e Indústria de 

Carnes, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Aprovechamiento Integral de 

Subprodutos Ibéricos, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Celcimo, SL.

Presidente do Conselho de Administração da Cimo- Gestão de Participações, 

SGPS, S.A

Vogal do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A

Vogal do Conselho de Administração da Cimipar – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Ciminpart – Investimento e 

Participações, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da CMP – Cimentos Maceira e Pataias, 

S.A.

Presidente do Conselho de Administração da ETSA Investimentos, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da ETSA LOG, S.A.

Vogal do Conselho de Administração do Hotel Ritz, S.A.

Gerente da Biological - Gestão de Resíduos Industriais, Lda

Vogal do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da I.T.S. - Indústria Transformadora 

de Subprodutos, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da MOR ON-LINE – Gestão de 

Plataformas de Negociação de Resíduos On-Line, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da OEM – Organização de Empresas, 

SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sebol - Comércio e Indústria de 

Sebo, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Secil – Companhia Geral de Cal e 

Cimento, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Seinpart - Participações, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Semapa – Sociedade de Investimento 

e Gestão, SGPS, SA. 

Vogal do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Sodim, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Villa Magna SL

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Vogal do Conselho de Administração da ABAPOR - Comércio e Indústria de 

Carnes, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Cimentospar – Participações Sociais, 

SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações, 
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SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da ETSA - Empresa de 

Transformação de Subprodutos Animais S.A.

Vogal do Conselho de Administração da ETSA, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da GOLIATUR – Sociedade de 

Investimentos Imobiliários, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Great Earth - Projectos, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Margem – Companhia de Mineração, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Secilpar Inversiones, S.L.

Vogal do Conselho de Administração da SONACA, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração do Supremo Cimentos, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Tercim – Terminais de Cimento, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da VERDEOCULTO - Investimentos, 

SGPS, S.A.

Paulo Miguel Garcês 

Ventura

A. Qualificações

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

(1994). Inscrito na Ordem dos Advogados. IEP no Insead (2008)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal do Conselho de Administração da About The Future – Empresa 

Produtora de Papel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de 

Papel, S.A.

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Vogal do Conselho de Administração da ABAPOR - Comércio e Indústria de 

Carnes, S.A.

Vogal do Conselho Geral da AEM – Associação de Empresas Emitentes de 

Valores Cotados em Mercado

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Antasobral- Sociedade 

Agropecuária, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Aprovechamiento Integral de 

Subprodutos Ibéricos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Beira Rio-Sociedade Construtora 

de Armazéns, S.A

Gerente da Biological - Gestão de Resíduos Industriais, Lda.

Vogal do Conselho de Administração da Celcimo, SL

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Cimilonga- imobiliária, S.A

Presidente do Conselho de Administração da Cimipar – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Ciminpart – Investimento e 

Participações, SGPS, S.A.
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Vogal do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações, 

SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da CMP- Cimentos Maceira e Pataias, 

S.A.

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Estradas de Portugal, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da ETSA Investimentos, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da ETSA LOG, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Galerias Ritz- imobiliária, S.A

Vogal do Conselho de Administração do Hotel Ritz, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da I.T.S. - Indústria Transformadora de 

Subprodutos, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Longavia- Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da OEM – Organização de 

Empresas, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Parque Ritz- Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Refundos- Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da SEBOL - Comércio e Indústria de 

Sebo, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da SEINPART - Participações, SGPS, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da SEMAPA Inversiones, S.L.

Vogal do Conselho de Administração da Semapa – Sociedade de Investimento 

e Gestão, SGPS, SA.

Vogal do Conselho de Administração da SEMINV - Investimentos, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Secil – Companhia Geral de Cal e 

Cimento, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Agrícola da Quinta da 

Vialonga, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Sodim, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonagi- Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SONAGI, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Valuelegend- SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Vértice- Gestão de Participações, 

SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Villa Magna SL

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da CIMENTOSPAR – Participações 

Sociais, SGPS, S.A.

Vogal da Comissão de Ética da Portucel, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da ETSA - Empresa de Transformação 

de Subprodutos Animais S.A.
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Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da Goliatur – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Great Earth - Projectos, S.A. 

Ricardo Miguel dos 

Santos Pacheco Pires

A. Qualificações

Universidade Católica Portuguesa, Licenciatura em Administração e Gestão de 

Empresas (1993-1999); Universidade Nova de Lisboa, MBA em Gestão de 

empresas (2001–2002); ISCTE, Especialização em Corporate Finance (2000). 

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Não aplicável

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Vogal do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Cimipar – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações, 

SGPS S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Hotel Ritz, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da OEM - Organização de Empresas, 

SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da SEINPART - Participações, SGPS, 

S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Semapa- Sociedade de Investimento 

e Gestão, SGPS, S.A. 

Vogal do Conselho de Administração da SEMINV - Investimentos, SGPS, S.A

Vogal do Conselho de Administração da Sodim, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da UPSIS S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Vieznada SL

Vogal do Conselho de Administração da Villa Magna SL

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Secretário da Sociedade da Cimigest, SGPS, S.A.

Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de Administração da Semapa-

Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

Diretor de Planeamento Estratégico e Novos Negócios da Semapa- Sociedade 

de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

João Paulo Oliveira

A. Qualificações

Licenciatura em Gestão Industrial pela Universidade Nova de Lisboa (1988); 

MBA pela Universidade do Porto (1994); Advanced Management Program pela

IESE Business School, em Barcelona (2005); Global Leadership Program pela 

Carnegie School, nos Estados Unidos da América (2007)
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B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo 

Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel

Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel, 

S.A.11

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel

Presidente do Conselho de Administração da Bosch Termotecnologia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Bosch Security Systems – Sistemas 

de Segurança, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Bosch Car Multimedia Portugal, S.A.

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de 

exercer

Presidente da Câmara de Comércio e Industria Luso-Alemã

15.3 Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal é o órgão competente pela fiscalização da atividade da Emitente. O Conselho 

Fiscal é composto por três membros efetivos, um dos quais é o presidente, e um membro 

suplente. 

As competências do Conselho Fiscal são definidas nos termos do Código das Sociedades 

Comerciais.

15.3.1 Funções do Conselho Fiscal 

Nos termos do Código das Sociedades Comerciais, compete ao Conselho Fiscal:

(a) fiscalizar a administração da Emitente;

(b) vigiar pela observância da lei e dos Estatutos da Emitente;

(c) verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem 

de suporte;

(d) verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da 

caixa e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à Emitente 

ou por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

(e) verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas;

(f) verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela Emitente 

conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados;

(g) elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o 

relatório, contas e propostas apresentados pela administração;

(h) convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respetiva mesa o não faça, 

devendo fazê-lo;

(i) fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do 

sistema de auditoria interna, se existentes;

                                                     
11

O registo comercial da nomeação do Dr. João Paulo Oliveira para membro do Conselho de Administração da Emitente 
foi solicitado, encontrando-se pendente à data do Prospeto. 
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(j) receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores 

da Emitente ou outros;

(k) contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus 

membros no exercício das suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos 

peritos ter em conta a importância dos assuntos a eles cometidos e a situação económica 

da Emitente;

(l) cumprir as demais atribuições constantes da lei ou dos Estatutos da Emitente;

(m) fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;

(n) propor à Assembleia Geral a nomeação do revisor oficial de contas;

(o) fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da Emitente;

(p) fiscalizar a independência do revisor oficial de contas, designadamente no tocante à 

prestação de serviços adicionais.

Para além das competências que lhe são atribuídas por lei, compete ao Conselho Fiscal, no 

desempenho das suas atribuições:

(a) fiscalizar a eficácia dos sistemas de controlo interno, de auditoria interna e de gestão de 

riscos podendo para o efeito, recorrer à colaboração da Comissão de Controlo Interno, 

que lhe reportará regularmente os resultados do seu trabalho, evidenciando as situações 

que deverão ser analisadas pelo Conselho Fiscal;

(b) aprovar os planos de atividade no âmbito da gestão de risco e acompanhar a sua 

execução, procedendo designadamente à avaliação das recomendações resultantes das 

ações de auditoria e das revisões de procedimentos efetuados;

(c) zelar pela existência de um sistema adequado de controlo interno de gestão de risco nas 

sociedades em que a Emitente seja titular de ações, quotas ou partes sociais, controlando 

o efetivo cumprimento dos seus objetivos;

(d) aprovar os programas de atividades de auditoria interna; e

(e) selecionar o prestador de serviços de auditoria externa.

O Conselho Fiscal, no exercício das suas funções, poderá solicitar e apreciar toda a informação 

de gestão que considere em cada momento necessária, bem como ter acesso à documentação 

produzida pelos auditores da sociedade, podendo, inclusivamente, solicitar-lhes qualquer 

informação que entenda necessária e zelando para que sejam asseguradas, dentro da empresa, 

as condições adequadas à prestação dos serviços de auditoria.

15.3.2 Nomeação do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral, para mandatos de quatro 

anos. 

Conforme disposto no n.º 4 do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho 

Fiscal da Emitente deve incluir pelo menos um membro que tenha curso superior adequado ao 

exercício das suas funções e conhecimentos em auditoria ou contabilidade e que seja 

independente.

Ainda de acordo com o artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, o seu n.º 6 prevê que 

o conselho fiscal de sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado (como é o caso da Emitente) deve ser composto por uma maioria de membros 
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independentes. Para estes efeitos, considera-se independente a pessoa que não esteja 

associada a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma 

circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em 

virtude de:

(a) ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou 

superior a 2% do capital social da sociedade;

(b) ter sido reeleita por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.

Adicionalmente, nos termos do artigo 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais, não podem 

ser eleitos ou designados membros do Conselho Fiscal ou Revisor Oficial de Contas:

(a) os beneficiários de vantagens particulares da própria sociedade;

(b) os que exercem funções de administração na própria sociedade;

(c) os membros dos órgãos de administração de sociedade que se encontrem em relação de 

domínio ou de grupo com a sociedade fiscalizada;

(d) o sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio com a 

sociedade fiscalizada;

(e) os que, de modo direto ou indireto, prestem serviços ou estabeleçam relação comercial 

significativa com a sociedade fiscalizada ou sociedade que com esta se encontre em 

relação de domínio ou de grupo;

(f) os que exerçam funções em empresa concorrente e que atuem em representação ou por 

conta desta ou que, por qualquer outra forma, estejam vinculados a interesses da 

empresa concorrente;

(g) os cônjuges, parentes e afins na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, 

de pessoas impedidas por força do disposto nas alíneas a), b), c), d) e f), bem como os 

cônjuges das pessoas abrangidas pelo disposto na alínea e) acima;

(h) os que exerçam funções de administração ou de fiscalização em cinco sociedades, 

excetuando as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e 

os revisores oficiais de contas;

(i) os revisores oficiais de contas em relação aos quais se verifiquem outras 

incompatibilidades previstas na respetiva legislação;

(j) os interditos, os inabilitados, os insolventes, os falidos e os condenados a pena que 

implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas.

Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 19 de maio de 2011, as pessoas indicadas 

abaixo, com exceção do vogal suplente, foram eleitas membros do Conselho Fiscal, para o 

mandato de 2011-2014, tendo sido reeleitas, nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 

29 de abril de 2015, para o mandato correspondente ao quadriénio de 2015-2018.

Conselho Fiscal Título

Miguel Camargo de Sousa Eiró Presidente

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão 

Caldeira

Vogal

José Manuel Oliveira Vitorino Vogal Suplente
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A Emitente sempre considerou que todos os membros do seu Conselho Fiscal eram 

independentes nos termos do artigo 414.º, n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais. 

No contexto da instrução do processo de registo prévio da presente Oferta, a CMVM informou a 

Oferente ser seu entendimento que o Dr. Gonçalo Picão Caldeira e o Dr. Duarte Nuno d’Orey da 

Cunha não deveriam ser considerados como membros independentes do Conselho Fiscal da 

Emitente, em virtude de existir uma relação de domínio entre a Oferente e a Emitente e o Dr. 

Gonçalo Picão Caldeira e o Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha, não deverem ser qualificados 

como membros independentes do Conselho Fiscal da Oferente.

As razões da CMVM para qualificar o Dr. Gonçalo Picão Caldeira como membro não 

independente do Conselho Fiscal da Emitente decorrem do facto do Dr. Gonçalo Picão Caldeira 

ter assumido, entre abril de 2002 e fevereiro de 2004, funções de assessor do Conselho de 

Administração da Oferente;

As razões da CMVM para qualificar o Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha como membro não 

independente do Conselho Fiscal da Emitente decorrem do facto do Dr. Duarte Nuno d’Orey da 

Cunha ter sido eleito por mais de dois mandatos para o Conselho Fiscal da Oferente, não 

obstante o mesmo não haver ocorrido no que respeita ao Conselho Fiscal da Emitente. 

Na sequência das comunicações recebidas da CMVM relativas às questões da independência de 

dois dos membros dos Conselhos Fiscais da Oferente e da Emitente, o Dr. Duarte Nuno d’Orey 

da Cunha, apresentou, no dia 2 de julho de 2014, a respetiva renúncia, com efeitos imediatos, aos 

cargos de membro do Conselho Fiscal da Emitente e membro do Conselho Fiscal da Oferente.

Os entendimentos da CMVM relativamente ao caráter não independente dos referidos membros 

do Conselho Fiscal da Emitente não são subscritos nem pela Emitente, nem pela Oferente, nem 

pelas pessoas em questão.

Em consequência do anteriormente exposto o Dr. José Manuel Oliveira Vitorino, Vogal Suplente 

dos Conselhos Fiscais da Emitente e da Oferente substituiu o Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha 

no exercício dos respetivos cargos.

Os membros do Conselho Fiscal têm o seguinte endereço profissional:

Nome Endereço profissional

Miguel Camargo de Sousa Eiró
Av. Fontes Pereira de Melo, 15, 7º andar, 1050 -

115 Lisboa

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira Rua da Arrábida, 59, 2º andar, 1250 - 032 Lisboa

José Manuel Oliveira Vitorino
Rua Augusto Rossíni Marques, 7º andar, 2070 -

063 Cartaxo

15.3.3 Qualificações e lista dos cargos exercidos pelos membros dos órgãos de 

fiscalização noutras sociedades

Miguel Camargo de Sousa Eiró

A. Qualificações

Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (1971); 

Inscrito na Ordem dos Advogados desde 28 de junho de 1973

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do 

Grupo Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo 
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Portucel

Não aplicável

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo 

Portucel

Presidente do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de 

Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

Presidente do Conselho Fiscal da Secil – Companhia Geral de Cal 

e Cimento, S.A. 

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto 

deixou de exercer

Vogal do Conselho Fiscal da Portucel, S.A.  

Vogal do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de 

Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

Exercício da advocacia

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão 

Caldeira

A. Qualificações

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de 

Lisboa (1990); Conclusão do Estágio profissional no Conselho 

Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados (1991); Pós-

Graduação em Gestão - Master of Business Administration (MBA) 

pela Universidade Nova de Lisboa (1996); Frequência da Pós-

Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária do ISEG (2004)

B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do 

Grupo Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo 

Portucel

Não aplicável

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo 

Portucel

Vogal efetivo do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de 

Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Secil – Companhia Geral de Cal e 

Cimento, S.A.

Gerente da Loftmania – Gestão Imobiliária, Lda.

Gerente da LINHA DO HORIZONTE – Investimentos Imobiliários, 

Lda.

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto 

deixou de exercer

Para além das funções incluídas no ponto anterior não exerceu 

mais nenhuma função nos últimos 5 anos.

José Manuel Oliveira Vitorino

A. Qualificações

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto 

Superior de Economia da Universidade de Lisboa.
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B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do 

Grupo Portucel 

B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo 

Portucel

Não aplicável

B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo 

Portucel

Presidente do Conselho Fiscal do Novo Banco

Vogal do Conselho Fiscal da ANA Aeroportos de Portugal, SA

C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto 

deixou de exercer

Vogal do Conselho Fiscal da ANAM Aeroportos e Navegação 

Aérea da Madeira, SA (entretanto extinta)

Partner responsável em Portugal (Territory Sector Leader) pela 

coordenação das indústrias de Technology, 

Information+Communication e Entertainment & Media, e pelo 

sector de Retail+Consumer Goods dentro da estrutura 

internacional da PricewaterhouseCoopers.

Responsável em Portugal pelo Comité Técnico da 

PricewaterhouseCoopers.

Professor Assistente da Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra

15.3.4 Reuniões do Conselho Fiscal

De acordo com o disposto no Regulamento Interno do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal reúne, 

pelo menos, uma vez em cada três meses e não pode deliberar sem que esteja presente a 

maioria dos seus membros. As deliberações são tomadas por maioria, devendo os membros que 

não concordem com as mesmas, fazer inserir na ata os motivos da sua discordância. Em caso de 

empate nas votações o Presidente do Conselho Fiscal tem voto de qualidade.

15.4 Declarações relativas aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização

Pelo menos nos cinco anos anteriores à data do presente Prospeto, nenhum dos membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou o Revisor Oficial de Contas referidos, 

respetivamente, nas secções 15.2, 15.3 e 15.5:

(a) foi objeto de condenação por conduta fraudulenta;

(b) desempenhou quaisquer funções como quadro superior, membro do órgão de 

administração, de direção ou de fiscalização de qualquer sociedade que tenha estado ou 

esteja em processo de falência, insolvência ou liquidação;

(c) foi objeto de acusações formais e/ou sanções por autoridades legais ou reguladoras 

(incluindo organismos profissionais), nem foi alguma vez impedido por um tribunal de 

atuar como membro de um órgão de administração, de direção ou de fiscalização de um 

emitente ou de gerir ou dirigir as atividades de um emitente.

Mais declara a Emitente que com nenhum dos membros dos órgãos sociais supra referidos foram 

acordadas restrições relativas à alienação de ações. 
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15.5 Revisor Oficial de Contas 

A fiscalização externa da Emitente compete ao Revisor Oficial de Contas, o qual não pode 

integrar o Conselho Fiscal.

O Revisor Oficial de Contas tem, especialmente e sem prejuízo da atuação dos membros do 

Conselho Fiscal, o dever de proceder a todos os exames e verificações necessários à revisão e 

certificação legais das contas, bem como os outros deveres especiais previstos por lei. 

Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 29 de abril de 2015, as funções de Revisor 

Oficial de Contas são exercidas pela seguinte entidade, eleita nessa data para o mandato 2015 –

2018:

Revisor Oficial de Contas PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, 

Lda., representada pelos Senhores Dr. José Pereira 

Alves ou Dr. António Alberto Henrique Assis, e como 

suplente o Dr. Jorge Manuel Santos Costa

Independente

O endereço profissional do Revisor Oficial de Contas efetivo e o do Revisor Oficial de Contas 

suplente é no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 3.º, 1069-316 Lisboa.

15.6 Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direção e de 

fiscalização e de quadros superiores e relações de parentesco

Tanto quanto é do conhecimento da Emitente, e no seu entendimento, não existem conflitos de 

interesse potenciais entre as obrigações de qualquer das pessoas que integram os órgãos de 

administração e de fiscalização para com a Emitente ou para com outra sociedade do Grupo 

Portucel e os seus interesses privados ou outras obrigações.

Não existem igualmente quaisquer relações de parentesco entre os membros do Conselho de 

Administração, entre os membros do Conselho Fiscal, entre estes e os membros do Conselho de 

Administração, e entre os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração e o 

representante do Revisor Oficial de Contas Efetivo ou o Revisor Oficial de Contas Suplente.

15.7 Contratos de trabalho

Os contratos que vinculam membros do conselho de administração e do conselho fiscal da

Emitente e das suas filiais não prevêem a atribuição de qualquer benefício no final do contrato.

15.8 Remunerações e outros benefícios

15.8.1 Políticas de Remuneração dos Órgãos Sociais

A Comissão de Fixação de Vencimentos, eleita em Assembleia Geral, fixa as remunerações dos 

membros que integram os órgãos sociais da Emitente e submete anualmente à aprovação da 

Assembleia Geral uma declaração sobre a política de remuneração da Emitente, de acordo com 

os princípios e as regras aplicáveis. 

A remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração compreende uma parcela 

fixa à qual se adiciona uma remuneração variável, que visa assegurar uma remuneração 

competitiva no mercado, a qual é anualmente definida tendo por base critérios pré-determinados 

que abrangem um conjunto de indicadores de performance da Emitente, o desempenho dos 

membros do órgão da administração e critérios de mercado. 
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Não existe diferimento da componente variável da remuneração, nem pagamento de 

remuneração em espécie, com exceção da remuneração em espécie paga ao Dr. José Honório 

em 2014.

A remuneração dos membros não executivos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 

é composta apenas por uma quantia fixa.

15.8.2 Remunerações pagas aos membros do Conselho de Administração

A tabela seguinte apresenta o montante das remunerações pagas e os benefícios em espécie 

concedidos pelo Grupo Portucel aos membros do Conselho de Administração da Emitente, 

durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014:

Remuneração 
Fixa

Remuneração 
Variável Total

(€)

Pedro Queiroz Pereira ................................................................ 822 682 0 822 682

Portucel ............................................................................................ 0 0

Participadas...................................................................................... 822 682 822 682

Diogo da Silveira ............................................................................ 381 339 0 381 339

Portucel ............................................................................................ 381 339 381 339

Participadas............................................................................................ 0 0

Manuel Regalado .................................................................................. 353 276 0 353 276

Portucel................................................................................................ 272 146 272 146

Participadas............................................................................................ 81 130 81 130

Adriano Silveira .................................................................................... 306 768 0 306 768

Portucel................................................................................................ 0 0

Participadas............................................................................................ 306 768 306 768

António Redondo.................................................................................. 306 768 0 306 768

Portucel................................................................................................ 0 0

Participadas............................................................................................ 306 768 306 768

Fernando Araújo ................................................................................... 306 782 0 306 782

Portucel................................................................................................ 0 0

Participadas............................................................................................ 306 768 306 768

José Miguel Gens Paredes
(1)

0 0 0

Portucel................................................................................................

Participadas............................................................................................

Luís Deslandes ..................................................................................... 156 590 0 156 590

Portucel................................................................................................ 156 590 156 590

Participadas............................................................................................ 0 0

Manuel Gil Mata .................................................................................... 128 954 0 128 954

Portucel................................................................................................ 128 954 128 954

Participadas............................................................................................ 0 0

Francisco Nobre Guedes ................................................................ 75 805 0 75 805
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Remuneração 
Fixa

Remuneração 
Variável Total

(€)

Portucel................................................................................................ 26 305 26 305

Participadas............................................................................................ 49 500 49 500

José Honório......................................................................................... 325 993 567 052 893 045

Portucel................................................................................................ 84 392 0 84 392

Participadas............................................................................................ 241 600 567 052 808 653

Paulo Miguel Garcês Ventura
(1)

0 0 0

Portucel................................................................................................

Participadas............................................................................................

Total ................................................................................................ 3 164 957 567 052 3 732 010

Portucel................................................................................................ 1 049 726 0 1 049 726

Participadas............................................................................................ 2 115 231 567 052 2 682 284

Nota:

(1) Estes administradores são igualmente administradores da Semapa, onde auferem remuneração nos termos 

divulgados por aquela sociedade.

A remuneração variável dos membros dos órgãos sociais paga em 2013 incluiu a remuneração 

relativa a dois exercícios, 2012 e 2013, pelo que, em 2014, e com exceção do Dr. José Honório, 

não houve lugar ao pagamento de remuneração variável. O valor referido na remuneração 

variável do Dr. José Honório inclui um valor de 67.052 Euros de remuneração em espécie.

15.8.3 Remunerações pagas aos membros do Conselho Fiscal

A tabela seguinte apresenta o montante das remunerações pagas pelo Grupo Portucel aos 

membros do Conselho Fiscal da Emitente, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014:

Remuneração 
Fixa

Remuneração 
Variável Total

(€)

Miguel Eiró ...................................................................................... 20.622 0 20.622

Duarte da Cunha ............................................................................. 14.574 0 14.574

Gonçalo Caldeira.............................................................................. 14.574 0 14.574

Total ................................................................................................ 49.770 0 49.770

15.8.4 Pensões ou benefícios similares

Nos termos do Regulamento do Plano de Pensões da Emitente em vigor, os administradores da 

Portucel que recebam como tal, e que tenham cumprido, pelo menos, um mandato completo nos 

termos estatutários, têm direito, após a passagem à reforma ou em situação de invalidez, caso 

esta ocorra na vigência do mandato, a um complemento mensal de pensão de reforma por velhice 

ou invalidez respetivamente.

Se a invalidez ocorrer em ocasião posterior ao termo do mandato, os referidos membros do 

Conselho de Administração só terão direito ao complemento de pensão de invalidez se lhes for 
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atribuída, pelo organismo da Segurança Social em que se encontram inscritos, a correspondente 

pensão de invalidez e se o solicitarem à Emitente.

Esse complemento está definido de acordo com uma fórmula que tem em consideração a 

remuneração mensal ilíquida e no número de anos de serviço, sendo considerados, no mínimo, 

10 anos, e tendo como limite máximo 30 anos.

Relativamente ao Plano de Pensões em vigor durante 2014, os administradores beneficiários 

deste plano têm direito a um complemento mensal de pensão de reforma por velhice a partir da 

data de passagem à situação de reforma por velhice, isto é, quando tenham atingido a idade da 

reforma de 65 anos, sendo possível requerer a antecipação da idade normal desde que tenham 

atingido os 60 anos e que tenham cumprido, pelo menos, 5 anos de tempo de serviço.

Em caso de invalidez, será atribuída uma pensão de reforma por invalidez aos administradores 

que tenham cumprido, pelo menos, um tempo de serviço superior a dois anos e meio e inferior a 

cinco anos, sendo-lhes atribuído uma pensão por invalidez igual ao salário mínimo nacional em 

vigor na data de reforma por invalidez.

A pensão de reforma por velhice, atribuída nos termos do referido plano de pensões, é calculada 

com base numa fórmula que tem em consideração, sobretudo, o tempo de serviço e o salário 

pensionável, sendo considerado para efeitos de cálculo do salário pensionável a última 

remuneração ilíquida em dinheiro de carácter permanente, paga 14 vezes por ano.

Por força da especificidade do plano de pensões do Grupo Portucel, até à data, não houve 

qualquer intervenção da Assembleia Geral na aprovação das principais características 

respeitantes às regras específicas aplicáveis à reforma dos administradores.

Refira-se a este respeito que a Portucel foi uma empresa pública até 1991, com a atividade e 

forma de funcionamento regulada pela lei especial aplicável a este tipo de empresas, tendo sido 

neste período que foram aprovadas as regras específicas aplicadas às reformas dos membros do 

Conselho de Administração. 

Em 31 de dezembro de 2014, o montante de responsabilidades afetas a planos de benefícios 

pós-emprego respeitantes a dois administradores do Grupo Portucel ascende a €1.429.279.

Os valores individuais detalham-se de seguida:

Responsabilidades 
em 31.12.2014

Responsabilidades 
em 31.12.2013

(€)

Beneficiário

Manuel Maria Pimenta Gil Mata ................................................................ 568.378 561.309

Manuel Soares Ferreira Regalado................................................................ 855.901 778.859

Total ................................................................................................ 1.424.279 1.340.168

15.8.5 Participações sociais e planos de incentivos

A Emitente não dispõe de um plano de atribuição de ações ou quaisquer direitos de opção sobre 

ações da Emitente a membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal.
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15.9 Cumprimento das obrigações previstas no regime do Governo das Sociedades 

Cotadas

A Emitente adotou o Código de Governo das Sociedades da CMVM, na sua versão de 2013, 

tendo acolhido a maioria das Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades 

Cotadas, excetuando as Recomendações I.5, II.1.7, II.2.5  e III.4 as quais não são cumpridas ou 

são acolhidas parcialmente pelas razões abaixo identificadas. A apreciação que se segue é 

efetuada pela Emitente e não foi objeto de apreciação ou aprovação por parte da CMVM.

Recomendação Cumprimento

Relatório de 
Governo da 
Emitente

I. Votação e Controlo da Sociedade

I.1. As sociedades devem incentivar os seus acionistas a 

participar e a votar nas assembleias gerais, designadamente não 

fixando um número excessivamente elevado de ações 

necessárias para ter direito a um voto e implementando os 

meios indispensáveis ao exercício do direito de voto por 

correspondência e por via eletrónica.

Adotada Parte I n. 12 

I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem 

a tomada de deliberações pelos seus acionistas, 

designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao 

previsto por lei.

Adotada Parte I n. 14

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que 

tenham por efeito provocar o desfasamento entre o direito ao 

recebimento de dividendo ou à subscrição de novos valores 

mobiliários e o direito de cada ação ordinária, salvo se 

devidamente fundamentados em função do interesse de longo 

prazo dos acionistas.

Adotada Parte I n. 12

I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do 

número de votos que podem ser detidos ou exercidos por um 

único acionista, de forma individual ou em concertação com 

outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de 

cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia 

geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária 

– sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e 

que, nessa deliberação, se contam todos os votos emitidos sem 

que aquela limitação funcione.

Adotada Parte n. 13

I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito 

exigir pagamentos ou a assunção de encargos pela sociedade 

em caso de transição de controlo ou de mudança da composição 

do órgão de administração e que se afigurem suscetíveis de 

prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre 

apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares do 

órgão de administração.

Não Adotada Explicação das 

recomendações 

não adotadas 

infra.

II. Supervisão, Administração e Fiscalização

II.1. Supervisão e Administração

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força 

da reduzida dimensão da sociedade, o conselho de 

Adotada Parte I n. 21
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Recomendação Cumprimento

Relatório de 
Governo da 
Emitente

administração deve delegar a administração quotidiana da 

sociedade, devendo as competências delegadas ser 

identificadas no relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a 

sociedade atua de forma consentânea com os seus objetivos, 

não devendo delegar a sua competência, designadamente, no 

que respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais da 

sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) 

decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao 

seu montante, risco ou às suas características especiais.

Adotada Parte I n. 21

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das 

competências de fiscalização que lhes estão cometidas, deve 

assumir plenas responsabilidades ao nível de governo da 

sociedade, pelo que, através de previsão estatutária ou 

mediante via equivalente, deve ser consagrada a 

obrigatoriedade de este órgão se pronunciar sobre a estratégia e 

as principais políticas da sociedade, a definição da estrutura 

empresarial do grupo e as decisões que devam ser 

consideradas estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este 

órgão deverá ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e 

a execução das principais políticas da sociedade.

Não aplicável Parte I, n. 27, 28 

e 29

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o 

Conselho de Administração e o Conselho Geral e de Supervisão, 

consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se 

mostrem necessárias para:

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do 

desempenho dos administradores executivos e do seu próprio 

desempenho global, bem assim como das diversas comissões 

existentes;

b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo 

adotado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos 

competentes as medidas a executar tendo em vista a sua 

melhoria.

Não adotada

Adotada

Explicação das 

recomendações 

não adotadas 

infra

Parte I, n. 21, 

27, 28 e 29

II.1.5. O Conselho de Administração ou Conselho Geral e de 

Supervisão, consoante o modelo aplicável, devem fixar objetivos 

em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para seu 

controlo, com vista a garantir que os riscos efetivamente 

incorridos são consistentes com aqueles objetivos.

Adotada Parte I, n 50 a 

55

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de 

membros não executivos que garanta a efetiva capacidade de 

acompanhamento, supervisão e avaliação dos restantes 

membros do órgão de administração.

Adotada Parte I, n. 15 e 

18

II.1.7.Entre os administradores não executivos deve contar-se 

uma proporção adequada de independentes, tendo em conta o 

modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a 

sua estrutura acionista e respetivo free float.

          A independência dos membros do Conselho Geral e de 

Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se 

Não adotada Explicação das 

recomendações 

não adotadas 

infra
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Recomendação Cumprimento

Relatório de 
Governo da 
Emitente

nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais membros 

do Conselho de Administração considera-se independente a 

pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses 

específicos na sociedade nem se encontre em alguma 

circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de 

decisão, nomeadamente em virtude de:

  a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com 

ela se encontre em relação de domínio ou de grupo nos últimos 

três anos;

  b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido 

relação comercial significativa com a sociedade ou com 

sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou 

de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, 

gerente ou dirigente de pessoa coletiva;

  c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por 

sociedade que com ela se encontre numa relação de domínio ou 

de grupo além da remuneração decorrente do exercício das 

funções de administrador;

  d.  Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na 

linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de 

administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou 

indiretamente de participação qualificada;

e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um 

acionista titular de participações qualificadas.

II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, 

quando solicitados por outros membros dos órgãos sociais, 

devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, 

as informações por aqueles requeridas.

Adotada Parte I, n. 21

II.1.9. O Presidente do órgão de administração executivo ou da 

comissão executiva deve remeter, conforme aplicável, ao 

Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do 

Conselho Fiscal, ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao 

Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente 

da Comissão para as Matérias Financeiras, as convocatórias e 

as atas das respetivas reuniões.

Adotada Parte I, n. 21

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça 

funções executivas, este órgão deverá indicar, de entre os seus 

membros, um administrador independente que assegure a 

coordenação dos trabalhos dos demais membros não executivos 

e as condições para que estes possam decidir de forma 

independente e informada ou encontrar outro mecanismos 

equivalente que assegure aquela coordenação.

Não aplicável Parte I, n. 18

II.2. Fiscalização

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o Presidente do Conselho 

Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da Comissão para as 

Matérias Financeiras deve ser independente, de acordo com o 

critério legal aplicável, e possuir as competências adequadas ao 

exercício das respetivas funções.

Adotada Parte I, n. 32
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Relatório de 
Governo da 
Emitente

II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do 

auditor externo e o primeiro destinatário dos respetivos 

relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva 

remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da 

empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.

Adotada Parte I, n. 37 e 

38

II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor 

externo e propor ao órgão competente a sua destituição ou a 

resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre 

que se verifique justa causa para o efeito.

Adotada Parte I, n. 37

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos 

sistemas de controlo interno e de gestão de riscos e propor 

ajustamentos que se mostrem necessários.

Adotada Parte I, n. 50 e 

54

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de 

Supervisão e o Conselho Fiscal devem pronunciar-se sobre os 

planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria 

interna e aos serviços que velem pelo cumprimento das normas 

aplicadas à sociedade (serviços de compliance), e devem ser 

destinatários dos relatórios realizados por estes serviços pelo 

menos quando estejam em causa matérias relacionadas com a 

prestação de contas a identificação ou a resolução de conflitos 

de interesses e a deteção de potenciais ilegalidades.

Adotada Parte I, n. 50 e 

54 

II.3. Fixação das Remunerações

II.3.1.Todos os membros da Comissão de Remunerações ou 

equivalente devem ser independentes relativamente aos 

membros executivos do órgão de administração e incluir pelo 

menos um membro com conhecimentos e experiência em 

matérias de política de remuneração.

Adotada Parte I, n. 67 e 

68

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de 

Remunerações no desempenho das suas funções qualquer 

pessoa singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos 

últimos três anos, serviços a qualquer estrutura na dependência 

do órgão de administração, ao próprio órgão de administração 

da sociedade ou que tenha relação atual com a sociedade ou 

com consultora da sociedade. Esta recomendação é aplicável 

igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que com 

aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou 

prestação de serviços.

Adotada Parte I, n. 67

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos 

órgãos de administração e fiscalização a que se refere o artigo 

2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, deverá conter, 

adicionalmente:

a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação 

da remuneração a atribuir aos membros dos órgãos sociais;

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos 

individuais, e ao montante máximo potencial, em termos 

agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e 

identificação das circunstâncias em que esses montantes 

Adotada Anexo II ao 

Relatório do 

Governo da 

Sociedade
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máximos podem ser devidos;

d) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de 

pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções de 

administradores;

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta 

relativa à aprovação de planos de atribuição de ações, e/ou de 

opções de aquisição de ações ou com base nas variações do 

preço das ações, a membros dos órgãos sociais. A proposta 

deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação 

correta do plano.

Não aplicável Parte I Secção 

VI

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta 

relativa à aprovação de qualquer sistema de benefícios de 

reforma estabelecidos a favor de membros dos órgãos sociais. A 

proposta deve conter todos os elementos necessários para uma 

avaliação correta do sistema.

Não aplicável Parte I, n. 76

III. Remunerações

III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de 

administração deve basear-se no desempenho efetivo e 

desincentivar a assunção excessiva de riscos.

Adotada Parte I, n. 69 e 

70

III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de 

administração e a remuneração dos membros do órgão de 

fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor 

dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor.

Adotada Parte I, n. 69 e 

71

III.3. A componente variável da remuneração deve ser 

globalmente razoável em relação à componente fixa da 

remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas 

as componentes.

Adotada Ponto VII do 

Anexo II ao 

Relatório do 

Governo da 

Sociedade

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser 

diferida por um período não inferior a três anos, e o direito ao 

seu recebimento deve ficar dependente da continuação do 

desempenho positivo da sociedade ao longo desse período.

Não adotada Explicação das 

recomendações 

não adotadas 

infra

III.5. Os membros do órgão de administração não devem 

celebrar contratos, quer com a sociedade, quer com terceiros, 

que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da 

remuneração que lhes for fixada pela sociedade.

Adotada Parte I, n. 70 e 

71

III.6.   Até ao termo do seu mandato devem os administradores 

executivos manter as ações da sociedade a que tenham acedido 

por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de 

duas vezes o valor da remuneração total anual, com exceção 

daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento 

de impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.

Não aplicável Parte I Secção 

VI

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição 

de opções, o início do período de exercício dever ser diferido por 

um prazo não inferior a três anos.

Não aplicável Parte I Secção 

VI

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de Adotada Parte I, n. 83
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Recomendação Cumprimento

Relatório de 
Governo da 
Emitente

violação grave dos seus deveres nem da sua inaptidão para o 

exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja 

reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a 

sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos 

adequados e necessários para que qualquer indemnização ou 

compensação, além da legalmente devida, não seja exigível.

IV. Auditoria

IV.1.  O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, 

verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações 

dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos 

mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer 

deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade.

Adotada Parte I, n. 54

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela 

mantenham uma relação de domínio não devem contratar ao 

auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se 

encontrem em relação de grupo ou que integrem a mesma rede, 

serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões 

para a contratação de tais serviços – que devem ser aprovados 

pelo órgão de fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual 

sobre o Governo da Sociedade – eles não devem assumir um 

relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados à 

sociedade.

Adotada Parte I, n. 46 e 

47

IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim 

de dois ou três mandatos, conforme sejam respetivamente de 

quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período 

deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de 

fiscalização que pondere expressamente as condições de 

independência do auditor e as vantagens e os custos da sua 

substituição.

Adotada Parte I, n. 44

V. Conflitos de Interesses e Transações com Partes 

Relacionadas

V.1. Os negócios da sociedade com acionistas titulares de 

participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam 

em qualquer relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos 

Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais 

de mercado.

Adotada Parte I, n. 89 a 

91

V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer 

os procedimentos e critérios necessários para a definição do 

nível relevante de significância dos negócios com acionistas 

titulares de participação qualificada – ou com entidades que com 

eles estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 

do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários – ficando a 

realização de negócios de relevância significativa dependente de 

parecer prévio daquele órgão.

Adotada Parte I, n. 10 e 

91

VI. Informação

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na 

Internet, em português e inglês, acesso a informações que 

Adotada Parte I, n. 59 a 

65
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Recomendação Cumprimento

Relatório de 
Governo da 
Emitente

permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua 

realidade atual em termos económicos, financeiros e de 

governo.

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um 

gabinete de apoio ao investidor e de contacto permanente com o 

mercado, que responda às solicitações dos investidores em 

tempo útil, devendo ser mantido um registo dos pedidos 

apresentados e do tratamento que lhe foi dado.

Adotada Parte I, n. 56,57 

e 58

15.9.1 Recomendações não adotadas

Recomendação I.5

No âmbito do financiamento das suas atividades, a Emitente celebrou contratos que incluem 

cláusulas de reembolso antecipado caso haja uma perda de controlo por parte do seu acionista 

maioritário, a Oferente. Estas cláusulas são comuns no tipo de financiamentos em causa. As 

referidas cláusulas não constituem, assim, medidas defensivas, de garantia ou blindagem com o 

intuito de provocar uma erosão grave no património da Emitente em caso de transição de controlo 

ou de mudança de composição do Conselho de Administração, prejudicando a livre 

transmissibilidade das ações da Emitente.

Recomendação II.1.4.

Pese embora não exista formalmente uma comissão no seio do Conselho de Administração 

responsável pela avaliação do desempenho dos administradores executivos da Emitente, esta 

função é desempenhada pela Comissão de Fixação de Vencimentos ao proceder anualmente a 

uma avaliação individualizada dos membros da Comissão Executiva e do seu respetivo 

desempenho, tendo em vista critérios pré-determinados para avaliação.

Recomendação II.1.7

A Emitente considera que não cumpre na íntegra com esta recomendação, nomeadamente por 

dois Administradores não executivos terem sido reeleitos por mais de dois mandatos e quatro 

deles atuarem por conta de titulares de participações superiores a 2% do capital da Emitente. No 

entanto, a Emitente considera que os Administradores não executivos reúnem a necessária 

idoneidade, experiência e competência profissional comprovada no sentido de assegurar uma 

efetiva fiscalização e inexistência de conflitos de interesses entre o interesse e posição do 

acionista e a Emitente. Além disso, o modelo de governo de gestão monista adotado pela 

Emitente, no que respeita à composição do Conselho de Administração, não exige a inclusão de 

membros não executivos que operem com funções de fiscalização, em adição às funções de 

administração, o que, por sua vez, resulta da inexistência qualquer critério legal / requisito de 

independência com base numa proporção adequada de independentes para os membros do 

órgão de administração. 

Recomendação III.4

Muito embora o regime remuneratório definido na política de remuneração da Emitente não 

preveja o deferimento do pagamento da componente variável da remuneração, a Emitente 

entende que a forma como se encontra estruturada a remuneração do Conselho de Administração 

é adequada e permite o alinhamento dos interesses destes com os interesses da Emitente a 
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longo prazo e dos acionistas desta, de forma a possibilitar o crescimento sustentável da 

Sociedade em consonância com o desempenho dos membros do órgão de administração.
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16 PESSOAL DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A 

CONTRAPARTIDA DA OFERTA

16.1 Número de efetivos e sua repartição

O quadro de pessoal do Grupo Portucel totalizava 2.325 colaboradores a 31 de dezembro de 

2014, 2.259 a 31 de dezembro de 2013, e 2.275 colaboradores a 31 de dezembro de 2012.

A tabela abaixo apresenta o número de colaboradores com vínculo laboral permanente e não 

permanente do Grupo Portucel, no final dos exercícios de 31 de dezembro de 2012, 2013 e 2014

e a 31 de março de 2015:

Número de Colaboradores do Grupo Portucel

(ano findo em 31 de dezembro) (período findo em 31 de março)

Local 2012 2013 2014 2015

Contratação

sem termo

Contratação 

a termo
Total

Contratação 

sem termo

Contratação

a termo
Total

Contratação

sem termo

Contratação

a termo
Total

Contratação

sem termo

Contratação

a termo
Total

Setúbal 1,144 25 1,169 1,133 22 1,155 1,119 36 1,155 1,109 40 1,149

Cacia 239 26 265 230 32 262 224 30 254 228 33 261

Fig. Foz 734 12 746 723 14 737 725 19 744 713 22 735

Estrangeiro 90 5 95 100 5 105 114 58 172 104 71 175

Total 2,207 68 2,275 2,186 73 2,259 2,182 143 2,325 2,154 166 2,320

Em 2014, o Grupo Portucel investiu num programa para o rejuvenescimento da sua rede de 

colaboradores, através do recrutamento de novos colaboradores, tendo em vista os projetos de 

investimento em curso. Este recrutamento resultou num aumento de 66 colaboradores face a 

2013 (em que houve um decréscimo de 16 colaboradores face a 2012). Para mais informação 

acerca dos investimentos da Emitente ver secção 8.2 do Capítulo 8 – “Informações sobre a 

Emitente das ações que constituem a contrapartida da Oferta”. 

Também em 2014, deu-se continuidade ao programa de estágios profissionais, tendo a Emitente 

acolhido durante 12 meses, 50 jovens com cursos técnico-profissionais, licenciaturas e mestrados 

em áreas tão variadas como gestão, economia, comunicação social e engenharia química, 

mecânica, ambiente e gestão industrial.

16.2 Formação e gestão de talentos

Um dos principais fatores de sucesso da Emitente reside na qualificação e competência dos 

recursos humanos de que dispõe. Estando orientada para, entre outros aspetos, a melhoria 

contínua da produtividade dos seus colaboradores, o Grupo Portucel investe no reforço da 

qualificação e no desenvolvimento das competências dos seus recursos humanos através de 

ações de formação internas em áreas de interesse da Emitente. 

Em 2014, o Grupo Portucel continuou a investir na formação contínua e na valorização 

profissional dos seus colaboradores. Assim, foram efetuadas 110.831 horas de formação, 

repartidas por 1.315 ações que abrangeram um total de 2.147 formandos. 

16.3 Acordos para a participação dos trabalhadores no capital da Emitente

Na presente data não existe nenhum programa que confira aos colaboradores do Grupo Portucel 

o direito à atribuição de ações ou de opções sobre ações.

Tanto quanto é do conhecimento da Emitente, nenhum colaborador da Emitente é detentor de 

ações, nem de opções sobre ações, no capital social da Emitente.
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17 PRINCIPAIS ACIONISTAS DA EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A 

CONTRAPARTIDA DA OFERTA

A Oferente é a acionista maioritária da Emitente, detendo, à data do Prospeto, direta e 

indiretamente, uma participação de 75,85% do capital social da Emitente e 81,19% dos direitos de 

voto na Emitente. 

A tabela seguinte inclui a lista dos acionistas detentores de participações qualificadas, calculadas 

nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, tal como comunicadas à Emitente 

até à data do presente Prospeto:

Lista de Participações Qualificadas

N.º de 
ações % capital

% de 
direitos de 

voto não 
suspensos

Semapa SGPS, S.A.........................................................582.156.407 75,85% 81,19%

Semapa - Soc. de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A. ...................................................................................340.572.392 44,37% 47,50%

Seinpar Investments B.V. .................................................241.583.015 31,48% 33,69%

Seminv - Investimentos, SGPS, S.A. ............................... 1.000 0,00% 0,00%

Num cenário de aceitação total da Oferta, isto é, caso venham a ser entregues, pela Oferente, 

164.770.541 Ações Portucel, passarão a ser-lhe imputáveis 417.401.866 Ações Portucel, 

representativas de 54,38% do respetivo capital social, correspondentes a 58,21% dos direitos de 

voto não suspensos.

Por forma a assegurar que a relação de domínio entre a Oferente e a Emitente não resultará num 

exercício abusivo desse controlo pela Oferente, a Emitente dispõe de mecanismos gerais de 

controlo, tais como a existência de um conselho fiscal, de revisores oficiais de contas e da 

comissão de controlo interno. Para além disso, a Emitente adota o Código de Corporate 

Governance da CMVM, conforme melhor descrito na secção 15.8 do Capítulo 15 – “Órgãos de 

Administração, de Direção e de Fiscalização e Quadros Superiores da Emitente das ações que 

constituem a contrapartida da oferta”.

Acresce que, sendo uma sociedade aberta, emitente de ações admitidas à negociação em

mercado regulamentado, a Emitente está sujeita ao regime de divulgação de informação e à 

supervisão da CMVM. 

Nos termos dos Estatutos da Emitente, as ações ordinárias da Emitente conferem todas os 

mesmos direitos, conforme melhor descrito na secção 20.2.1 do Capítulo 20 – “Informação 

adicional relativa à Emitente das ações que constituem a contrapartida da Oferta “.

17.1 Acordos com impacto na estrutura acionista

A Emitente não tem conhecimento de acordos cujo funcionamento possa dar origem a uma 

mudança ulterior do controlo da Emitente.

17.2 Diluição

Não aplicável dado tratar-se de uma oferta pública de troca de ações já emitidas. 
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18 OPERAÇÕES DA EMITENTE  DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A 

CONTRAPARTIDA DA OFERTA COM ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS

De acordo com as IFRS, a Emitente tem de divulgar todas as operações com entidades 

relacionadas, tais como definidas nos IAS 24 (“Divulgação de Partes Relacionadas”), que 

possam traduzir a possibilidade de a sua atividade, condição financeira, resultados operacionais, 

lucros ou perdas terem sido afetados pela existência de partes relacionadas e por operações e 

saldos pendentes com essas entidades. 

A tabela seguinte ilustra as transações ocorridas entre empresas do Grupo Portucel durante os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2012, 2013 e 2014 e em 31 de março de 2015:

2012 2013 2014 1T2015

Valores em 

euros

Vendas e 

prestações 

de serviços

Juros 

obtidos

Materiais e 

serviços 

consumidos

Vendas e 

prestações 

de serviços

Juros 

obtidos

Materiais e 

serviços 

consumidos

Vendas e 

prestações 

de serviços

Juros 

obtidos

Materiais e 

serviços 

consumidos

Vendas e 

prestações 

de serviços

Juros 

obtidos

Materiais e 

serviços 

consumidos

Semapa........... 1.573 – 4.878.837 3.155 – 10.402.343 2.088 614.386 9.686.989 336 – (239.003)

Soporgen ........ – – 1.081.573 – – – – – – – – –

1.573 – 5.960.410 3.155 – 10.402.343 2.088 614.386 9.686.989 336 – (239.003)

A tabela seguinte ilustra os saldos com empresas do Grupo Portucel e empresas associadas 

durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012, 2013 e 2014 e em 31 de março de 

2015:

Valores 

em euros
2012 2013 2014 1T2015

Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo

Clientes
Outros

devedores
Fornecedores

Outros 

credores
Clientes

Aplicações 

de 

tesouraria

Fornecedores
Outros 

credores
Clientes

Outros

devedores
Fornecedores

Outros 

credores
Clientes

Outros

devedores
Fornecedores

Outros 

credores

Semapa .... 1,935 — 3,702,738 — — — 932,118 — — 6,035,395 2,549,415 — 380 — (2.242.075) 4.372.331

Soporgen... — — (539,612) — — — — — — — — — — — — —

1,935 — 3,163,126 — — — 932,118 — — 6,035,395 2,549,415 — 380 — (2.242.075) 4.372.331

As vendas e prestações de serviços referidas na tabela acima referem-se (i) à prestação de 

serviços de gestão, incluindo serviços de contabilidade, jurídicos e de gestão de recursos 

humanos, entre sociedades do Grupo Portucel e a Oferente, pelo preço de €9,6 milhões em 2014,

€10,4 milhões em 2013 e €4,8 em 2012 e (ii) à aquisição de vapor à Soporgen, no valor de €1

milhão em 2012.

No ano de 2014 a Emitente subscreveu papel comercial emitido pela Oferente, encontrando-se à 

data do presente Prospeto os respetivos montantes totalmente pagos.

Durante o período coberto pelas Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas e até à data 

do presente Prospeto, a Emitente não efetuou nenhum negócio ou operação com os membros do 

Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal.

Em março de 2015 a Emitente celebrou com a Enerpar SGPS, Lda. um acordo através do qual 

pagou a esta última uma remuneração referente à promoção do projeto de pellets nos Estados 

Unidos da América (ver secção 8.2.4 – “Pellets”), designadamente por ter definido e aprofundado 

estudos e iniciativas que incluem entre outras, a vertente da análise de mercado, prospeção

imobiliária, negociação com as entidades públicas, planeamento fiscal e societário, projeção das 

instalações fabris, comissionamento de equipamentos e angariação de clientes, articulando todas 

estas vertentes num projeto chave na mão.
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O acordo supra referido contempla ainda a prestação pela Enerpar SGPS, Lda à Emitente, no 

âmbito do mesmo projeto, durante três anos, de serviços de consultoria técnica no apoio à 

realização do projeto de engenharia, na coordenação de obra, comissionamento de equipamento, 

lançamento da fábrica (ramp up) e obtenção de qualidade no produto final, o apoio à gestão dos 

contratos comercias e na formação da equipa comercial que irá ficar com responsabilidade de 

gestão dos clientes por si angariados.

O montante da remuneração pela promoção do projeto foi de USD$ 1,7 milhões (cerca de €1,5 

milhões ao câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015) e como remuneração pela 

prestação de serviços de consultoria técnica, será paga anualmente a quantia de USD$ 250.000

(cerca de €222,9 mil ao câmbio de 1,1218 à data de 15 de junho de 2015), por ano, durante os 

três anos previstos de vigência do acordo. O contrato foi sujeito à apreciação prévia do Conselho 

Fiscal da Emitente.

A Enerpar SGPS, Lda. é uma empresa que gere participações no setor das energias renováveis, 

detendo a totalidade do capital da Enermontijo, S.A., a qual se dedica à produção de pellets de 

madeira de origem florestal há cerca de 7 anos, produzindo 80 mil toneladas anualmente. O 

capital da Enerpar SGPS, Lda. é detido por uma filha de um administrador da Portucel, e pelo seu 

marido.
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19 DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS, ANÁLISE DO ATIVO E DO 

PASSIVO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DA 

EMITENTE DAS AÇÕES QUE CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

19.1 Historial financeiro

A Emitente apresenta os seguintes documentos inseridos por remissão (integralmente e conforme 

indicado na secção 22.2 do Capítulo 22 - “Documentação acessível ao público” infra, que, nessa 

medida, fazem parte integrante deste Prospeto, por forma a cumprir com os requisitos mínimos de 

informação contidos nos parágrafos 20.1, 20.3, 20.4 e 20.6 do Anexo I ao Regulamento (CE) n.º 

809/2004 da Comissão Europeia de 29 de abril, na sua redação atual: 

 As demonstrações financeiras históricas anuais consolidadas, auditadas, da Emitente 

referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 (reportadas à data de 31 de dezembro), 

incluindo as respetivas notas explicativas e políticas contabilísticas, bem como as 

respetivas certificações legais e relatório de auditoria, preparadas de acordo com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro IFRS, conforme adotadas pela UE, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, de 19 de julho, e aplicável nos termos do 

Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de fevereiro, conforme alterado (o “Regulamento (CE) n.º 

1606/2002”) (as “Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas”).

 As demonstrações financeiras consolidadas não auditadas (balanços, demonstrações de 

resultados e demonstrações de Fluxos de Caixa) referentes ao primeiro trimestre de 2015 

e período homólogo de 2014 da Emitente, incluindo as respetivas notas explicativas e 

políticas contabilísticas (as “Demonstrações Financeiras Intercalares Não Auditadas”).

As Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas foram aprovadas pelo Conselho de 

Administração e com parecer favorável do Conselho Fiscal em funções à data, objeto de 

certificação legal de contas e de auditoria, e aprovadas pelas assembleias gerais anuais de 

acionistas referentes àqueles exercícios.

19.2 Informações financeiras pro forma

Não aplicável. 

19.3 Previsões e estimativas

Não aplicável. 

19.4 Mapas financeiros 

Vide secção 19.7 – Dados Financeiros Selecionados infra deste Prospeto.

19.5 Auditoria de informações financeiras históricas anuais 

As Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas inseridas por remissão no presente 

Prospeto foram objeto de auditoria pela PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda. e 

não incluem quaisquer reservas ou ênfases. 

19.6 Período coberto pelas informações financeiras mais recentes

O último exercício coberto por informações financeiras auditadas, quer consolidadas, quer 

individuais, à data do Prospeto, reporta-se a 31 de dezembro de 2014.
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19.7 Informações financeiras intercalares

As Demonstrações Financeiras Intercalares Não Auditadas da Emitente inserida por remissão no 

presente Prospeto não foram auditadas, nem objeto de revisão limitada. 

19.8 Dados financeiros selecionados

A informação financeira consolidada contida neste capítulo relativa aos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012 foi preparada a partir 

das Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas inseridas por remissão no presente 

Prospeto. A informação intercalar, que igualmente se insere neste capítulo foi preparada a partir 

das Demonstrações Financeiras Intercalares Não Auditadas inseridas por remissão no presente 

Prospeto e divulgadas pela Emitente em 29 de abril de 2015.

Os mapas seguintes apresentam uma síntese das principais rubricas e dos principais indicadores 

económico-financeiros da Emitente para os exercícios completos de 2012 a 2014 e para os 

trimestres findos em 31 de março de 2015 e em 31 de março de 2014, sempre que aplicável:
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Dados e rácios financeiros selecionados

Demonstração de Resultados
2012 2013 2014 1T14 1T15

Milhões de euros

Vendas Totais 1.501,6 1.530,6 1.542,3 365,4 388,8

Floresta 4,6 7,5 18,0 - -

Pasta stand alone 121,6 153,3 128,6 - -

Pasta e papel integrado 1.193,2 1.218,2 1.247,3 - -

Energia 179,7 146,9 142,5 - -

Eliminações/Não alocados 2,5 4,7 5,9 - -

EBITDA (1) 385,4 350,5 328,4 78,0 81,4

Resultados Operacionais (EBIT) 286,2 233,7 218,3 51,9 54,2

Resultados Financeiros -16,3 -14,1 -34,2 -7,3 -8,7

Resultado Líquido 211,2 210,0 181,5 40,8 41,8

Margem EBITDA (%) 25,7% 22,9% 21,3% 21,3% 20,9%

Cash Flow Livre (2) 264,6 263,6 236,8 57,8 12,7

Cash Flow Livre Ajustado (3) 264,6 263,6 236,8 57,8 51,7

ROS (4) 14,1% 13,7% 11,8% 11,2% 10,7%

Dividendos e reservas distribuídos (5) 164,7 201,4 200,8 - 310,5

Resultado básico por ação (6) 0,29 0,29 0,25 0,057 0,058

Notas: dados relativos ao 1º trimestre de 2015 e de 2014 não auditados e não sujeitos a revisão.

(1) Resultados operacionais + amortizações + provisões

(2) Var. Dívida Líquida + dividendos + compra de ações próprias. Valores não auditados.

(4) Return on sales: Resultado Líquido / Vendas Totais

(5) Conforme detalhe apresentado no ponto 19.11 do Prospeto

(6) Resultado Líquido / n.º de ações em circulação

Fonte: Portucel

(3) Cash f low  livre comparável com 1T2014,ajustado com valores de IVA relativos a Dez. e Jan. recebidos após fecho do 

1T2015, conforme reportado pelo Emitente. Valores não auditados.
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19.9 Análise dos resultados de exploração

Exercício de 2014 vs Exercício de 2013

Volume de negócios consolidado: €1.542,3 milhões de euros cerca de 1%

No ano de 2014, e num contexto de queda dos preços da pasta e papel, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €1.542,3 milhões, cerca de 1% acima de 2013, sustentado 

num significativo crescimento do volume de vendas de papel. O desempenho operacional da área 

de papel UWF em 2014 merece especial destaque, já que foi registado o nível mais elevado de 

sempre de vendas, ao atingir mais de 1.564 milhões de toneladas, o que representa um 

crescimento de 3% face a 2013. Foram atingidos máximos de produção, num total de 1.560 

milhões de toneladas, ficando 2,5% acima de 2013. O aumento do volume de vendas permitiu 

Dados e rácios financeiros selecionados

Balanço
2012 2013 2014 1T15

Milhões de euros

ACTIVO

Activos não correntes 1.930,0 1.838,6 1.768,1 1.821,5

Goodwill 376,8 376,8 376,8 398,1

Ativos fixos tangíveis 1.398,8 1.316,2 1.250,4 1.276,6

Ativos biológicos 109,1 111,3 114,0 114,6

Ativos por impostos diferidos 39,0 30,7 23,4 24,7

Outros ativos 6,5 3,6 3,6 7,4

Activos correntes 794,5 981,1 940,2 865,3

Inventários 212,4 202,9 188,9 214,0

Valores a receber correntes 188,4 200,8 188,8 202,8

Estado 64,4 53,1 62,9 89,1

Caixa e equivalentes de caixa 329,4 524,3 499,6 359,6

Activo Total 2.724,5 2.819,7 2.708,3 2.686,8

Capital Próprio Total 1.480,8 1.479,8 1.453,7 1.480,7

Passivos não correntes 689,5 966,5 644,1 652,6

Passivos por impostos diferidos 192,4 99,3 95,9 91,6

Passivos remunerados 473,3 771,6 468,5 482,1

Outros passivos 23,8 95,6 79,7 79,0

Passivos correntes 554,2 373,4 610,6 553,4

Passivos remunerados 219,7 59,7 304,7 159,7

Valores a pagar correntes 233,8 201,1 211,9 321,1

Estado 100,6 112,6 93,9 72,6

Capital Próprio e Passivo Total 2.724,5 2.819,7 2.708,3 2.686,8

Investimento 30,1 16,9 50,3 12,8

Dívida Bruta 693,0 831,3 773,2 641,8

Dívida Líquida (1) 363,6 307,0 273,6 282,2

Dívida Líquida / EBITDA (x) 0,9 0,9 0,8 0,9

Autonomia Financeira (2) 54,4% 52,5% 53,7% 55,1%

ROE (3) 14,3% 14,2% 12,4% 11,4%

ROCE (4) 15,1% 12,9% 12,4% 12,4%

Notas: dados relativos ao 1º trimestre de 2015 não auditados e não sujeitos a revisão.

(1) Dívida bruta remunerada – caixa e equivalente de caixa

(2) Autonomia Financeira: Capital Próprio / Ativo Total

(3) Return on Equity: Resultados Líquidos / Capital Próprio

(4) Return on Capital Employed: Resultados Operacionais / Capital Próprio médio + Dívida Remunerada Líquida Média

Fonte: Portucel

Indicadores trimestrais associados a rubricas da Demonstração de Resultados, anualizados com base nos respetivos valores dos 

últimos 12 meses.
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sustentar um crescimento no valor de vendas de papel de 2%, apesar da evolução negativa do 

preço. O Grupo Portucel registou uma quebra de 1% no preço médio de venda de papel, obtendo, 

no entanto, uma evolução mais favorável do que a do índice de referência do mercado PIX A4 

copy-B, que caiu cerca de 2%. A melhoria da composição do mix de produtos vendidos pelo 

Grupo Portucel, evidenciado pelo crescimento de 2% nas vendas de marcas próprias e produtos 

premium, continuou a ser um fator diferenciador para o Grupo Portucel. A variação cambial 

favorável de algumas moedas face ao euro, nomeadamente a variação da libra esterlina, tiveram 

também um pequeno efeito positivo no preço médio de venda. O impacto da variação do dólar 

norte-americano teve um efeito marginal em termos da variação anual, refletindo-se 

essencialmente no preço médio do quarto trimestre de 2014. 

Num ano marcado pela entrada de novas e significativas capacidades no mercado da pasta de 

eucalipto, o preço da pasta registou uma tendência de descida, que se traduziu numa 

desvalorização anual média do índice do preço de referência PIX BHKP em euros em cerca de 

6% relativamente a 2013. No entanto, as condições de mercado começaram a evidenciar alguma 

melhoria a partir de setembro, assistindo-se a um aumento global da procura de pasta de 

eucalipto e ao encerramento de capacidade. Os preços da pasta em euros beneficiaram também 

da valorização do dólar norte-americano ocorrida no final do ano. Neste enquadramento, e em 

resultado de uma maior integração em papel, o Grupo Portucel viu o seu volume de vendas 

registar uma diminuição de 9,4% relativamente a 2013. A queda no volume de vendas, aliada à 

redução do preço, traduziu-se numa variação negativa de cerca de 17% no valor das vendas de 

pasta. 

Na energia, a produção evoluiu favoravelmente, crescendo 2,2% em 2014, atingindo 2.392 GWh. 

O Grupo Portucel vendeu um total de 2.184 GWh à rede, que se traduziu num valor das vendas 

de energia de €235,6 milhões. O preço de venda ficou 1% abaixo do registado em 2013, uma 

evolução explicada essencialmente pela redução do indexante associado ao preço e pelas 

alterações de perfis de produção devido às paragens de manutenção.

EBITDA Consolidado: €328,4 milhões 6,3%

Neste enquadramento, a redução nos preços de venda de pasta e de papel teve um impacto 

determinante na geração de EBITDA. Em 2014, este valor totalizou €328,4 milhões, que compara 

com €350,5 milhões em 2013. A margem EBITDA / Vendas situou-se em 21,3%, evidenciando 

uma redução de 1,6% relativamente a 2013.

Importa destacar a evolução favorável de alguns custos, em particular dos produtos químicos e de 

logística. É de notar esta melhoria dos custos de logística tendo em consideração a expansão 

geográfica dos mercados de destino dos produtos do Grupo Portucel. O Grupo Portucel registou 

ainda uma redução significativa no preço de compra de eletricidade, em resultado da negociação 

de uma melhoria das condições de compra tendo em consideração a evolução do mercado. Estas 

melhorias não foram, no entanto, suficientes para compensar o agravamento de alguns fatores de 

produção, nomeadamente, os custos com pessoal e os custos da madeira, apesar da evolução 

favorável verificada no custo da matéria-prima no mercado nacional na segunda metade de 2014. 

O aumento nos custos com pessoal deveu-se essencialmente ao reforço previsto da contribuição 

inicial de um dos planos de pensões de contribuição definida do Grupo Portucel.

Resultados Operacionais : €218,3 milhões 6,6%

Os resultados operacionais totalizaram €218,3 milhões, que comparam com cerca de €233,7 

milhões obtidos em 2013. 

Resultados Financeiros: €34,2 milhões negativos
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Os resultados financeiros foram negativos em €34,2 milhões, apresentando um agravamento 

significativo face ao ano anterior, que resulta, fundamentalmente, do aumento de encargos com o 

endividamento, após a emissão obrigacionista no mercado internacional de dívida efetuada em 

maio de 2013, e da redução expressiva registada na remuneração da aplicação dos excedentes 

de tesouraria do Grupo Portucel. Importa salientar que os resultados financeiros de 2013 

incluíram um ganho não recorrente de cerca de €8 milhões em juros compensatórios, relativos à 

adesão ao Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social.

Resultado Líquido: €181,5 milhões  13,6%

O resultado líquido situou-se em €181,5 milhões, traduzindo uma redução de 13,6% face a 2013. 

Em 2014, a taxa efetiva de imposto ficou bastante abaixo da taxa de imposto de 2013, em 

resultado da libertação de provisões que se vieram a verificar não necessárias e da correção de 

excesso de estimativas, assim como pela redução de impostos diferidos passivos por redução da 

taxa de imposto para 2015. 

Evolução das vendas por mercado (2014 vs 2013)

A distribuição das vendas de papel por mercado em 2014 não sofreu alterações significativas 

relativamente ao ano de 2013. O principal mercado continua a ser a Europa, com um peso de 

cerca de 64% nas vendas de papel do Grupo Portucel, destacando-se também o mercado norte-

americano, com um peso de 10%. As restantes vendas estão distribuídas por um conjunto 

alargado de países, nomeadamente países localizados no Norte de África, no Médio Oriente e na 

América Latina. Estes últimos destinos têm vindo a ganhar um peso maior ao longo dos últimos 

exercícios, tendo crescido cerca de três pontos percentuais entre 2013 e 2014. A Emitente tem 

vindo a fazer um esforço comercial significativo no sentido de alargar e diversificar os seus 

mercados, para destinos que apresentam um bom potencial de desenvolvimento.    

Vendas de papel – Distribuição por mercado (000 tons)

Exercício de Ano 2013 vs Exercício de 2012

Volume de negócios: €1.530,6 milhões 1,9%

As vendas consolidadas do Grupo Portucel totalizaram €1 530,6 milhões em 2013, cerca de €29 

milhões acima do valor registado em 2012. Este aumento deveu-se, por um lado, ao contributo 

positivo do negócio da pasta e, por outro, ao desempenho da área de energia. Importa salientar, 

no entanto, que, em 2013, as vendas de energia estão positivamente influenciadas pela 

consolidação integral da Soporgen, empresa de cogeração de gás natural no complexo industrial 
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da Figueira da Foz.  

Na BEKP, fruto do desempenho produtivo muito positivo das suas fábricas e do acréscimo de 

consumo verificado no mercado, o Grupo Portucel conseguiu atingir um crescimento de cerca de 

13% nos seus volumes de venda. A produção aumentou cerca de 4% face ao ano anterior, devido 

essencialmente à maior disponibilidade de pasta proveniente das fábricas do Grupo Portucel, em 

particular da fábrica de Cacia, onde não foi necessário efetuar a paragem de manutenção e foi 

possível registar ganhos significativos de eficiência, com o consequente aumento da produção. 

Não obstante o índice de referência do PIX, FOEX BHKP em euros, ter registado uma subida de 

cerca de 2%, o preço médio de venda do Grupo Portucel ficou abaixo do preço registado em 

2012, em resultado da maior agressividade comercial sentida no mercado internacional e do 

acréscimo de vendas denominadas em dólares norte-americanos para mercados fora da Europa. 

No negócio de papel UWF, o Grupo Portucel registou um acréscimo de 0,2% no seu volume de 

vendas, apesar do preço de papel ter registado um decréscimo. Importa salientar que o ano ficou 

marcado pelas difíceis condições no mercado de papel, já que a débil situação económica e a 

manutenção do índice de desemprego em níveis elevados na Europa tiveram reflexos negativos 

no consumo. Assim, apesar do bom desempenho ao nível dos volumes, as vendas de papel em 

valor ficaram cerca de 4% aquém do valor registado em 2012. A redução no preço médio é 

essencialmente explicada por três fatores: a deterioração do preço de referência no mercado 

Europeu (o índice PIX recuou 1,9% face a período homólogo), a variação cambial adversa e o mix 

geográfico de vendas do Grupo Portucel. 

Na área de energia, a produção bruta de energia elétrica situou-se em cerca de 2.300  GWh, o 

que representa um incremento de mais de 25%. Tal como já referido, este valor não é comparável 

com o do ano anterior, já que inclui a totalidade da produção da Soporgen. As vendas de energia 

refletem também esta consolidação e totalizaram cerca de 2 100 GWh.

Os custos de produção foram negativamente influenciados pelo preço da madeira e pelo preço de 

compra da eletricidade e do gás natural.

O englobamento da Soporgen dentro do perímetro de consolidação do Grupo Portucel teve 

também um impacto materialmente relevante ao nível dos custos, ao provocar um aumento 

global, em particular nos custos com o gás natural.

EBITDA Consolidado: €350,5 milhões 9,1%

Neste enquadramento, o EBITDA consolidado em 2013 foi de €350,5 milhões, o que representa 

uma redução de 9,1% relativamente a 2012 e traduz uma margem EBITDA / Vendas de 22,9%, 

inferior em 2,8% à registada em 2012. 

Resultados Operacionais: €233,7 milhões 18,3%

Os resultados operacionais situaram-se em €233,7 milhões, menos 18,3% que em 2012. Importa 

referir que, no ano de 2012, os resultados operacionais foram positivamente influenciados pela 

reversão de provisões num montante de cerca de €15 milhões, enquanto que em 2013, foram 

constituídas provisões de €14 milhões. 

Resultados Financeiros: €14,1 milhões negativos

Os resultados financeiros apresentam uma evolução favorável, situando-se no final do ano num 

valor negativo de €14,1 milhões, comparando com um valor também negativo de €16,3 milhões 

em 2012. Os resultados financeiros em 2013 foram beneficiados em €8,7 milhões devido à 

anulação de juros compensatórios de igual montante, decorrente do programa de regularização 

de dívidas fiscais. 



Resultado Líquid

O resultado líquido consolidado do período situou

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

benefícios fiscais associados a investime

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

reflete uma tax

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

Evolução das vendas por mercado

O volume de vendas de papel entre 2013 e 2012 manteve

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

da redução do peso das vendas no mercado

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

vendas para os mercados ex

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Primeiro Trimestre de 2014 

Volume de negócios: €388,8 milhões 

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pasta de papel, assim como 

valorização do dólar

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

comparado com 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Portucel.

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade

Resultado Líquido: €210 milhões 

O resultado líquido consolidado do período situou

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

benefícios fiscais associados a investime

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

reflete uma taxa efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

Evolução das vendas por mercado

O volume de vendas de papel entre 2013 e 2012 manteve

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

da redução do peso das vendas no mercado

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

vendas para os mercados ex

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Primeiro Trimestre de 2014 

Volume de negócios: €388,8 milhões 

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pasta de papel, assim como 

valorização do dólar

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

comparado com igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Portucel.

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade

o: €210 milhões 

O resultado líquido consolidado do período situou

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

benefícios fiscais associados a investime

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

Evolução das vendas por mercado

O volume de vendas de papel entre 2013 e 2012 manteve

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

da redução do peso das vendas no mercado

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

vendas para os mercados extra

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

Vendas de papel 

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Primeiro Trimestre de 2014 

Volume de negócios: €388,8 milhões 

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pasta de papel, assim como pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

valorização do dólar norte-americano

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade
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o: €210 milhões -0,5%

O resultado líquido consolidado do período situou

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

benefícios fiscais associados a investime

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

Evolução das vendas por mercado (2013 vs 2012)

O volume de vendas de papel entre 2013 e 2012 manteve

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

da redução do peso das vendas no mercado

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

tra-europeu e norte

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

Vendas de papel – Dis

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Primeiro Trimestre de 2014 

Volume de negócios: €388,8 milhões  6,4%

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

americano face ao euro. Neste enquadramento, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade
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0,5%

O resultado líquido consolidado do período situou-se em €210 milhões, em linha com o resultado 

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

benefícios fiscais associados a investimentos realizados e pela anulação de um conjunto de 

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

(2013 vs 2012)

O volume de vendas de papel entre 2013 e 2012 manteve

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

da redução do peso das vendas no mercado europeu, de 72% para 65%. Tal como já referido, 

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

europeu e norte-americano aumentaram assim o seu peso nas 

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

Distribuição por mercado (000 tons)

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Primeiro Trimestre de 2014 

6,4%

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

face ao euro. Neste enquadramento, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade

Resto do
Mundo
EUA

Europa

se em €210 milhões, em linha com o resultado 

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

ntos realizados e pela anulação de um conjunto de 

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

O volume de vendas de papel entre 2013 e 2012 manteve-se sensivelmente idêntico, situando

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

europeu, de 72% para 65%. Tal como já referido, 

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

americano aumentaram assim o seu peso nas 

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

tribuição por mercado (000 tons)

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Primeiro Trimestre de 2014  

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

face ao euro. Neste enquadramento, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade

1091

142

282

2012

se em €210 milhões, em linha com o resultado 

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

ntos realizados e pela anulação de um conjunto de 

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC em vigor em 2014.

e sensivelmente idêntico, situando

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

europeu, de 72% para 65%. Tal como já referido, 

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

americano aumentaram assim o seu peso nas 

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

tribuição por mercado (000 tons)

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

face ao euro. Neste enquadramento, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

divulgado inclui €14,5 milhões de vendas relativas à AMS, empresa de tissue

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

como seria expectável nesta altura do ano, e dada a necessidade de reconstituição de 

1091

142

282

2012

se em €210 milhões, em linha com o resultado 

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

ntos realizados e pela anulação de um conjunto de 

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

e sensivelmente idêntico, situando

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

europeu, de 72% para 65%. Tal como já referido, 

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

americano aumentaram assim o seu peso nas 

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

vendas para os Estados Unidos em cerca de 17 mil toneladas, para cerca de 11%.  

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

face ao euro. Neste enquadramento, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

tissue recentemente 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

de reconstituição de 

se em €210 milhões, em linha com o resultado 

de €211 milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos 

ntos realizados e pela anulação de um conjunto de 

provisões registadas em exercícios anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se 

verificar os riscos que tinham determinado a sua constituição. Adicionalmente, o resultado líquido 

a efetiva de imposto inferior à taxa nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o 

e sensivelmente idêntico, situando-se 

em cerca de 1,5 milhões de toneladas. No entanto, a distribuição das vendas de papel por 

mercados em 2013 apresenta algumas alterações relativamente a 2012, nomeadamente através 

europeu, de 72% para 65%. Tal como já referido, 

esta alteração surge na sequência da estratégia do Grupo Portucel de alargar os destinos 

geográficos dos seus produtos, procurando mercados com elevado potencial de crescimento, As 

americano aumentaram assim o seu peso nas 

vendas totais de papel de 19% para 24%. O Grupo registou também um crescimento no peso das 

O primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pelo contexto de evolução positiva dos preços da 

pelos fortes movimentos nas taxas de câmbio, nomeadamente pela 

face ao euro. Neste enquadramento, o Grupo Portucel 

registou um volume de negócios de €388,8 milhões, o que representa um crescimento de 6,4% 

igual período de 2014. Importa salientar que o valor do volume de negócios 

recentemente 

adquirida pela Portucel, que passou a estar incluída nos resultados apresentados pelo Grupo 

Depois de atingir níveis sem precedente de vendas no último trimestre de 2014, o desempenho 

operacional da área de papel UWF nos primeiros meses do ano de 2015 foi mais moderado, tal 

de reconstituição de stocks. 



182

Quando comparado com o período homólogo, o primeiro trimestre de 2015 ficou marcado pela 

redução de 4,6% no consumo aparente de UWF na Europa. Neste enquadramento, o Grupo 

Portucel registou uma redução de 1,8% no seu volume de vendas, uma redução que, no entanto, 

foi compensada pela evolução favorável do preço médio de venda do Grupo Portucel, que levou 

inclusivamente a que as vendas de papel em valor no período tenham crescido cerca de 1,5% 

quando comparadas com o período homólogo de 2014. Esta evolução favorável no preço médio 

foi sustentada pela forte valorização do dólar norte-americano face ao euro e pela alteração do 

mix geográfico das vendas, com um aumento ao nível das exportações para fora da Europa. O 

Grupo Portucel registou assim um crescimento de 3,3% no seu preço médio de venda, num 

contexto em que o índice de referência de preço na Europa, PIX A4- Copy B, caiu 1%. 

A evolução do negócio de BEKP foi bastante mais positiva, refletindo uma conjugação de diversos 

fatores favoráveis: por um lado, a forte procura por parte do mercado chinês e, por outro, as 

diversas paragens para manutenção dos produtores de pasta e o abrandamento do ritmo de 

entrada de novas capacidades. Esta situação de mercado possibilitou a continuação da subida de 

preços verificada no último trimestre de 2014, tendo a média do índice de referência PIX BHKP 

em dólares norte-americanos subido cerca de 2%, o que, devido ao efeito cambial, se traduziu 

numa subida ainda mais acentuada no preço de referência em euros, que cresceu 17,8%. Esta 

evolução do preço da pasta permitiu um aumento de 12,7% no valor das vendas, apesar da 

diminuição de cerca de 5% na quantidade vendida, essencialmente devido à menor 

disponibilidade de pasta de mercado, na sequência das paragens de manutenção programadas 

nos complexos fabris do Grupo Portucel. As fábricas de pasta de Cacia e da Figueira da Foz 

tiveram paragens de produção mais prolongadas do que as registadas no primeiro trimestre de 

2014, em particular a fábrica de Cacia, já que estiveram a decorrer trabalhos de pré-preparação 

relativos ao projeto de expansão de capacidade atualmente em curso. 

As paragens de manutenção realizadas no primeiro trimestre de 2015 tiveram igualmente impacto 

na produção e venda de energia elétrica. Adicionalmente, foi realizada uma prolongada revisão 

programada de um dos turbogeradores da fábrica de Cacia, o que afetou de forma significativa o 

balanço de energia desta unidade. Ainda assim, a produção bruta situou-se 1% acima do valor do 

período homólogo em 2014, verificando-se, no entanto, uma redução de 3,5% nas vendas de 

eletricidade à rede.  

Do lado dos fatores de produção, os custos registados com a madeira ficaram em linha com os do 

período homólogo do ano de 2014. O mix do abastecimento ficou marcado por uma forte 

concentração de importações neste período, o que afetou negativamente o preço médio da 

madeira consumida no primeiro trimestre, até porque estas importações são denominadas em 

dólares norte-americanos.

Destaca-se ainda o aumento dos custos com pessoal de cerca de €2,8 milhões, que incluem os 

custos associados ao programa de rejuvenescimento iniciado na segunda metade de 2014 e que 

se encontra atualmente em vigor no Grupo Portucel.   

EBITDA Consolidado: €81,4 milhões 4,4%

Neste cenário, o EBITDA consolidado foi de €81,4 milhões, incluindo €2,0 milhões relativos à 

AMS, o que representa um aumento de 4,4%. A margem EBITDA / Vendas situou-se em 20,9%. O 

cash flow de exploração atingiu €69 milhões, 3,1% acima do verificado no trimestre homólogo de 

2014. 

Resultados Operacionais: €54,2 milhões 4,4%

Os resultados operacionais evoluíram em linha com o EBITDA, crescendo 4,4% e situando-se em 
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de €54,2 milhões. 

Resultados Financeiros: €8,7 milhões negativos

Os resultados financeiros foram negativos em €8,7 milhões, o que compara com um valor 

também negativo de €7,3 milhões no primeiro trimestre de 2014. Não obstante o decréscimo dos 

custos líquidos das operações de financiamento que se verificou no trimestre, o Grupo Portucel 

registou uma perda de €1,3 milhões, associada às operações de cobertura de taxa de câmbio 

contratadas para 2015. Os instrumentos derivados subjacentes foram negociados com o objetivo 

de reduzir o impacto cambial das vendas em divisas nos resultados do Grupo Portucel, e refletem, 

naturalmente, a forte valorização do dólar norte-americano ocorrida no período. 

Resultado Líquido: €41,8 milhões 2,3%

Assim, o resultado líquido consolidado do período foi de €41,8 milhões, evoluindo favoravelmente 

face ao primeiro trimestre de 2014 em 2,3%. 

Primeiro Trimestre de 2015 vs. Quarto Trimestre de 2014

Quando comparado com o último trimestre de 2014, o volume de negócios do Grupo Portucel

evidencia uma redução de cerca de 3,8%, uma evolução em linha com os anos anteriores e 

explicada sobretudo pelas elevadas vendas de papel no quarto trimestre, de acordo com a 

sazonalidade típica deste período. O baixo nível de stocks no final do ano obrigou a um esforço 

de reposição, que limitou o volume de papel disponível para venda. 

Deste modo, o volume de vendas de papel ficou aquém do registado no quarto trimestre em cerca 

de 13,4%, tendo, no entanto, o preço médio de venda do Grupo Portucel evoluído 

favoravelmente, crescendo cerca de 5%. Tal como já referido, a valorização do dólar e o aumento 

de vendas para destinos fora da Europa, em mercados denominados nesta moeda, foram fatores 

decisivos para esta evolução. Deste modo, o valor das vendas de papel situou-se cerca de 9% 

abaixo do valor do trimestre anterior. 

No que respeita a pasta BEKP, as vendas situaram-se 2,8% acima do volume vendido no 

trimestre anterior, tendo o preço médio do Grupo Portucel evoluído muito favoravelmente, em 

linha com o índice do FOEX BHKP em euros, subindo 12,3%. Estes fatores permitiram um 

crescimento de 15,4% no valor das vendas de pasta. 

Neste enquadramento, o EBITDA do trimestre apresenta uma evolução desfavorável em relação 

ao trimestre anterior, decrescendo 9,3%. Verificou-se também um decréscimo na margem 

EBITDA/Vendas, de 1,3 pontos percentuais, passando de 22,2% para 20,9%.

Os resultados operacionais mantiveram-se ao mesmo nível dos resultados registados no quarto 

trimestre, atingindo € 54,2 milhões.

19.10 Análise da situação financeira

31 de dezembro de 2014 vs 31 de dezembro de 2013

O ativo líquido do Grupo Portucel atingiu no final de 2014 €2,7 mil milhões, em linha com o valor 

do ano anterior de cerca de €2,8 mil milhões. Ainda assim, a redução de cerca de 4%, 

correspondente a cerca de €111 milhões, ficou a dever-se sobretudo à diminuição do valor de 

ativos fixos tangíveis (cerca de €66 milhões) e dos saldos das rubricas de fundo de maneio, 

inventários e valores a receber, em aproximadamente €26 milhões face a 2013. 

Deve referir-se que neste exercício, no âmbito da revisão regular das vidas úteis dos ativos em 

uso, o Grupo Portucel procedeu à alteração da vida útil de alguns ativos referentes a um dos 
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equipamentos fabris com maior antiguidade. Como consequência, tais ativos fabris serão 

depreciados até ao final de 2015, o que resultou, em 2014, num aumento dos gastos com 

depreciações em cerca de €12,7 milhões.

A evolução favorável do fundo de maneio, em resultado da redução de existências e do saldo de 

clientes, contribuiu positivamente para a redução da divida do Grupo Portucel. Com efeito, o 

endividamento bruto situou-se em €773,2 milhões (€304,7 milhões de curto prazo e €468,5 

milhões de médio e longo prazo) e o nível de disponibilidades de caixa e outras aplicações em 

€499,5 milhões, perfazendo uma dívida líquida, em 31 de dezembro de 2014, da ordem dos

€273,6 milhões, cerca de €33,4 milhões abaixo do valor do final de 2013. 

Esta diminuição evidencia a forte capacidade de geração de cash flow livre da Emitente que, em 

2014, totalizou €236,8 milhões, num ano em que foram distribuídos €200,8 milhões em dividendos 

e reservas e em que foram efetuadas aquisições de ações próprias num valor de €2,6 milhões.

A Emitente manteve os seus níveis de liquidez em patamares confortáveis com a autonomia 

financeira a atingir os 53,7% e o rácio de Dívida líquida / Ebitda a situar-se em 0,8x, um valor em 

linha com o registado em 2013.

31 de dezembro de 2013 vs 31 de dezembro de 2012

O ativo total líquido da Emitente ascendia a €2,8 mil milhões em 2013 face a €2,7 mil milhões em 

2012, o que representa um acréscimo de cerca de 3,5% (aproximadamente €96 milhões) 

materializado sobretudo num acréscimo dos ativos correntes (cerca de €186,5 milhões, com 

destaque para o aumento da rubrica de caixa em €195 milhões) e não obstante a redução dos 

ativos não correntes em cerca de €91 milhões (ativos fixos tangíveis e impostos diferidos). 

Durante o ano, o Grupo Portucel procedeu também ao alongamento da maturidade da sua divida, 

de forma a adequá-la às características dos seus ativos. Nesse sentido, e após o reembolso de 

um empréstimo obrigacionista no montante de €200 milhões, o Grupo Portucel procedeu a uma 

emissão de €350 milhões em obrigações nos mercados internacionais, pelo prazo de 7 anos. No 

seguimento destas operações financeiras, o Grupo Portucel apresentava disponibilidades no 

montante de €524 milhões e linhas contratadas e não utilizadas de cerca de €70 milhões. 

A capacidade de geração de fundos, os níveis de endividamento conservadores e a manutenção 

de uma adequada flexibilidade financeira permitiu, também neste exercício, que o Grupo Portucel 

reduzisse a sua divida líquida remunerada em €56,6 milhões para os €307 milhões (€363,6 

milhões em 2012), mantendo uma política de dividendos atrativa (distribuição de €201,4 milhões 

aos seus acionistas). 

A autonomia financeira no final de dezembro de 2013 situava-se nos 52,5% e o rácio Dívida 

Líquida / EBITDA em 0,9x, níveis evidenciadores de uma situação patrimonial muito equilibrada e 

completamente em linha com os observados em 2012.

31 de março de 2015

No final do primeiro trimestre de 2015 o ativo líquido total da Emitente ascendia a €2,7 mil 

milhões, idêntico ao evidenciado no final do exercício de 2014.

Na mesma data, a dívida líquida remunerada totalizava €282,2 milhões. A dívida bruta situou-se 

em €641,8 milhões, incluindo o valor de €28,1 milhões relativos à dívida da AMS. A dívida bruta 

de longo prazo do Grupo Portucel ascendeu a €482,1 milhões e a dívida com prazo de 

vencimento inferior a 1 ano a €159,7 milhões. Ao longo do primeiro trimestre, a Portucel procedeu 

ao reembolso de dois empréstimos obrigacionistas, que se venceram em fevereiro e em março, 

num valor total de €160 milhões.
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O valor de cash flow livre ajustado comparável registado no trimestre foi de €51,7 milhões, 

decorrendo o ajustamento efetuado (cerca de €39 milhões) da consideração dos valores de 

reembolso de IVA, relativos aos meses de dezembro e janeiro, recebidos durante os primeiros 

três meses de 2014, mas que em 2015 ocorreram já após o fecho do trimestre. 

A autonomia financeira no final de março era de 55,2% e o rácio Dívida Líquida / EBITDA era de 

0,9x, indicadores que se mantêm dentro do perfil do Grupo Portucel, traduzindo uma equilibrada 

situação financeira.

Importa ainda referir que a 9 de fevereiro de 2015 a Emitente celebrou um contrato de compra e 

venda das ações representativas da totalidade do capital social da AMS, uma sociedade 

produtora de papel tissue localizada no norte de Portugal, nomeadamente em Vila Velha de 

Ródão, com uma capacidade atual de produção de 30.000 toneladas de papel tissue e 50.000 

toneladas de converting e 146 colaboradores. A transmissão das ações objeto deste contrato 

ocorreu no dia 4 de junho de 2015. Os resultados consolidados da Emitente no primeiro trimestre 

de 2015 incorporam os efeitos desta aquisição.

19.11 Política de Dividendos

A Portucel não tem uma política formal de distribuição de dividendos, existindo apenas, de acordo 

com o artigo 25.º, n.º 1, dos Estatutos da Emitente, e nos termos da lei aplicável, a 

obrigatoriedade de aplicação de 5% dos resultados do exercício na constituição, reforço ou 

reintegração da reserva legal, até ao limite da lei. A aplicação do valor remanescente dos 

resultados apurados é decidida pela Assembleia Geral, aprovada por maioria simples dos votos 

emitidos. 

No entanto, como decorre da tabela em baixo, a Portucel considera que tem remunerado 

adequadamente os seus acionistas, distribuindo uma parte significativa dos seus lucros e, 

adicionalmente, distribuindo reservas livres. Nos últimos anos, a percentagem do valor total 

distribuído aos acionistas sobre os resultados consolidados do exercício situou-se claramente 

acima de 80%. Os montantes pagos aos acionistas em 2013, 2014 e 2015 incluíram também uma 

distribuição de reservas. Em 2015, o montante de reservas distribuídas foi de cerca de €159,9 

milhões o que, adicionado ao montante de resultados distribuídos de €150,6 milhões, totalizou 

€310,5 milhões, tendo o rácio do montante distribuído relativo à percentagem dos resultados 

consolidados atingido 171%.

Ano
Montante 

Dividendos
Montante 
Reservas

Montante 
total

(1)
Montante
por ação

(2)
% Resultados 
consolidados

(em milhões 
de euros)

(euros por 
ação)

2012................................................................164,7 — 164,7 0,2210 84%

2013................................................................115,2 86,1 201,4 0,2800 95%

2014................................................................159,2 41,6 200,8 0,2800 96%

2015................................................................150,6 159,9 310,5 0,4330 171%

Notas:

(1) Inclui pagamento de reservas nos anos 2013, 2014 e 2015.

(2) Ajustado ao número de ações próprias.

Sem prejuízo do constante do ponto 2.2.3 do presente prospeto e dependendo da situação 

económica e financeira da Portucel no respetivo momento, é intenção da Oferente vir a propor 

nas futuras assembleia gerais da Portucel que reunirem para aprovar as contas anuais uma 
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distribuição de bens aos acionistas nos seguintes termos: (i) para as próximas duas distribuições 

a terem lugar em 2016 e 2017 na sequência da aprovação das contas dos exercícios de 2015 e 

2016, um valor total de aproximadamente €400 milhões para o conjunto dos dois anos, e (ii) para 

as distribuições relacionadas com os exercícios posteriores, pelo menos metade do lucro dos 

respetivos exercícios.

19.12 Ações judiciais e arbitrais e processos administrativos

Descrevem-se, de seguida, os processos judicias e administrativos de que a Emitente tem 

conhecimento e que possam vir a ter um impacto significativo na situação financeira ou na 

rendibilidade da Emitente: 

(a) Contencioso tributário para reembolso de sobretaxas pagas em 2010

Em 2011 a Emitente pediu o reembolso de aproximadamente €5,6 milhões pagos a título 

de derrama estadual apurada em base individual em 2010. À data do Prospeto o pedido 

de reembolso apresentado continua pendente.

(b) Contencioso tributário relativo ao IRC de 2010 e 2011

Em sede de fiscalização tributária a administração fiscal reclamou o pagamento de 

montantes adicionais de IRC relativos aos exercícios de 2010 e 2011 de €4,4 milhões e 

€6,8 milhões, respetivamente. A Emitente pagou as liquidações adicionais, tendo 

contestado contenciosamente as mesmas.

(c) Contencioso tributário relativo ao IRC de 2005 e 2006 

A administração fiscal reclamou o pagamento dos montantes adicionais de €11,8 e €9,3 

milhões (ambos os valores incluem juros de mora) a título de IRC referente aos anos de 

2005 e 2006, respetivamente. A Emitente efetuou o pagamento das dívidas em causa ao 

abrigo do Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social, 

tendo beneficiado da eliminação do pagamento de encargos, designadamente dos juros 

compensatórios e de mora, e de coimas. À data do Prospeto a impugnação judicial 

apresentada continua pendente.

(d) Reembolsos do Fundo de Regularização da Dívida Pública

Nos termos do Decreto-Lei n.º 36/93, de 13 de fevereiro, as dívidas fiscais de empresas 

que tenham sido objeto de privatização e que sejam referentes a períodos anteriores à 

data da sua privatização (no caso da Emitente, 25 de novembro de 2006) são suportadas 

por um fundo de regularização da dívida pública (o “Fundo de Regularização da Dívida 

Pública”). 

Em 2010, a Emitente apresentou um pedido de reembolso ao Fundo de Regularização da 

Dívida Pública de aproximadamente €33,8 milhões referentes a impostos liquidados pela 

administração fiscal em data anterior à privatização da Emitente, dos quais, à data do 

presente Prospeto, permanecem por reembolsar €30,4 milhões. Adicionalmente, a 

Emitente pediu o reembolso de montantes vários que totalizam €136,2 milhões, 

relacionados com ajustamentos feitos às demonstrações financeiras da Emitente após a 

sua privatização que não foram tidos em consideração no cálculo do preço pago à data da 

sua privatização, por estes ajustamentos não terem sido divulgados aos vários 

concorrentes. À data do Prospeto o pedido de reembolso continua pendente.

(e) Unicarta SRL (Itália)

Em 28 de outubro de 2008 a Emitente instaurou um processo contra a Unicarta SRL 
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visando a condenação desta no pagamento de €0,4 milhões relacionados com vendas de 

papel. 

Em 18 de março de 2013, a Unicarta SRL contestou a ação pedindo (i) a revogação da 

decisão de condenação no pagamento do montante supra referido, e (ii) condenação da 

Emitente no pagamento de uma indemnização por danos causados relacionados com 

uma alegada violação de deveres contratuais no valor de €2,2 milhões e lucros cessantes. 

Foi constituída uma provisão no montante de €2,3 milhões para cobrir este processo. À 

data do Prospeto, este processo ainda se encontra pendente.

(f) Investigação anti dumping iniciada pelo Ministério de Comércio Exterior Marroquino em 

relação à importação de resmas de papel A4 originárias de Portugal 

Em 18 de março de 2013 o Ministério de Comércio Exterior Marroquino (“MCE”) iniciou 

uma investigação anti dumping relacionada com a importação de resmas de papel A4 

provenientes de Portugal, na sequência da qual o MCE impôs, em 9 de setembro de 2014, 

uma taxa anti dumping definitiva de 10,61% sobre as importações de papel A4 de origem 

portuguesa. A investigação teve por base uma queixa apresentada pela produtora de 

papel marroquina Med Paper, que alegou que o papel português estaria a ser importado a 

preços predatórios e que isso causava danos significativos na indústria marroquina do 

papel. À data do Prospeto a Emitente continua a diligenciar no sentido de reverter a 

medida.

(g) Investigação anti dumping pelo US Department of Commerce (Departamento de Comércio 

dos Estados Unidos) em relação à importação de papel de escritório em diversos formatos 

originário de Portugal

Em 21 de janeiro de 2014 um grupo de produtores de papel de escritório (uncoated free 

sheet paper) norte-americanos iniciou um processo tendente à investigação de alegadas 

práticas de dumping nas importações de papel de diversos formatos provenientes de 

cinco países, de entre os quais Portugal.  

A Emitente constituiu-se como parte interessada no início das investigações, enquanto o 

processo se encontrava ainda na International Trade Commission (“USITC”), tendo, nessa 

ocasião, respondido a um questionário e estado presente na audiência pública realizada 

no âmbito daquele processo. No dia 6 de março de 2015 a USITC deliberou a continuação 

das investigações e o envio do processo para o Departamento de Comércio, tendo a 

Emitente respondido aos questionários dessa segunda fase de investigação no dia 15 de 

maio de 2015. Na data do presente Prospeto as investigações continuam a decorrer.

(h) Processo para aplicação de medidas de salvaguarda iniciado pelo Ministério da Economia 

da Turquia em relação às importações de papel de impressão e escrita não revestido 

(uncoated wood-free paper) e cut-size paper independentemente do país de origem 

Na sequência de uma queixa presentada por produtores de papel turcos, o Ministério da 

Economia da Turquia iniciou uma investigação para apurar a necessidade de aplicação de 

medidas de salvaguarda em relação às importações de papel de impressão e escrita não 

revestido (wood-free uncoated paper) e papel cortado (cut-size paper) independente do 

país de origem. Ainda não foi proferida qualquer decisão no âmbito deste processo, que 

poderá implicar a aplicação de medidas tais como a aplicação de taxas às importações, 

quotas ou imposição de preços mínimos. 



188

(i) Processo para aplicação de medidas de salvaguarda iniciado Diretório Nacional de 

Proteção à Produção – National Production Protection Directorate da Jordânia (“DNPP”) 

em relação às importações de papel A4 independentemente do país de origem 

Em agosto de 2014 o DNPP notificou o Comité das Medidas de Salvaguarda da 

Organização Mundial de Comércio a sua intenção de impor medidas de salvaguarda 

sobre as importações de papel A4 independentemente do país de origem no valor de 80 

(oitenta) dinares jordanianos por tonelada de papel importado para a Jordânia. Em 

outubro de 2014, a Emitente constituiu-se como parte interessada, tendo apresentado a 

sua posição de oposição à aplicação de tais medidas, e tendo participado na audiência 

pública que teve lugar em novembro de 2015. Atualmente este processo está pendente.

(j) Processo para aplicação de medidas de salvaguarda iniciado pelo Ministério de Comércio 

Exterior Marroquino em relação às importações de papel em bobines e em resma

Na sequência de uma queixa apresentada pela produtora de papel marroquina Med Paper 

em fevereiro de 2015, no dia 9 de junho de 2015 o Ministério de Comércio Exterior 

Marroquino iniciou uma investigação para apurar a necessidade de aplicação de medidas 

de salvaguarda em relação às importações de papel em bobines e em resma. No dia 19 

de junho de 2015, a Emitente constituiu-se como parte interessada, uma vez que exporta 

aqueles tipos de papel para Marrocos. Uma decisão no âmbito deste processo poderá 

implicar a aplicação de medidas tais como a aplicação de taxas às importações, quotas ou 

imposição de preços mínimos.

19.13 Alteração significativa na situação financeira ou comercial da Emitente

A Emitente atesta que, na sua perspetiva, não ocorreram quaisquer alterações significativas na 

sua situação financeira ou comercial da Emitente desde a data de divulgação dos resultados 

relativos ao primeiro trimestre de 2015 em 29 de abril de 2015 no website da CMVM em 

www.cmvm.pt ou no website da Emitente em www.portucelsoporcel.com. 
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20 INFORMAÇÃO ADICIONAL RELATIVA À EMITENTE DAS AÇÕES QUE 

CONSTITUEM A CONTRAPARTIDA DA OFERTA

O presente capítulo descreve o capital social da Emitente, as disposições estatutárias 

fundamentais na data do presente Prospeto e determinados requisitos da lei portuguesa que a 

Emitente considera essenciais para a tomada de uma decisão de investimento por parte dos 

investidores. Esta descrição não é, no entanto, e não tem o propósito de ser exaustiva e está 

qualificada na sua totalidade de acordo com os estatutos da Emitente e a lei portuguesa aplicável 

às sociedades comerciais, devendo ser lida em conjunto com os estatutos da Emitente e com a lei 

portuguesa aplicável às sociedades comerciais. Uma cópia dos estatutos da Emitente está 

disponível na sede encontrando-se igualmente disponível no sítio na Internet 

http://www.portucelsoporcel.com.

20.1 Capital social

20.1.1 Valor e Representação 

À data do presente Prospeto, o capital social da Emitente é de €767.500.000,00, representado por 

767.500.000 ações ordinárias, nominativas, sob a forma escritural, com um valor nominal de €1 

cada uma, estando, atualmente, a totalidade das ações representativas do capital social da 

Emitente admitidas à negociação.

Todas as ações representativas do capital social da Emitente se encontram integralmente 

realizadas e livres de ónus. 

A totalidade das ações representativas do capital social da Emitente encontra-se admitida à 

negociação exclusivamente na Euronext Lisbon.

Quaisquer pessoas não residentes em Portugal podem deter ações representativas do capital 

social da Emitente e votar, sem prejuízo do disposto no artigo 10.º dos Estatutos da Emitente que 

determina que cada mil Ações Portucel conferem ao respetivo titular um voto em Assembleia 

Geral.

20.1.2 Evolução do capital social

Não se verificaram alterações ao capital social da Emitente durante os três últimos exercícios.

20.1.3 Ações próprias

A 31 de março de 2015, a Emitente era detentora de 50.489.973 ações próprias, correspondentes 

a 6,58% do seu capital social e a 50.489 direitos de votos. O valor contabilístico das ações 

próprias detidas pela Emitente, com referência à mesma data, é de €96.974.466, sendo o 

respetivo valor nominal de €1 por cada ação.

Durante o exercício de 2014 a Emitente procedeu à aquisição de 867.476 ações próprias. 

Até à data do Prospeto, a Emitente não adquiriu mais ações próprias.

20.1.4 Outros valores mobiliários

À data do presente Prospeto, a Emitente não tem emitidos quaisquer valores mobiliários 

convertíveis, passíveis de troca ou acompanhados de cupão de subscrição (warrants).
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20.1.5 Registos e transmissões 

As ações representativas do capital social da Emitente são escriturais. Deste modo, todas as 

transmissões são efetuadas por registos em conta. O registo de uma transmissão em favor de 

uma pessoa/entidade que adquira as referidas ações produz o efeito equivalente ao da 

transmissão do título.

A transmissão produzirá efeitos em relação a terceiros desde o momento em que é efetuado o 

registo em conta do adquirente.

20.1.6 Opções sobre entidades do Grupo Portucel

Com exceção da opção descrita na secção 21.1 – “Contratos relacionados com a participação da 

International Finance Corporation no capital social da Portucel Moçambique - Sociedade de 

Desenvolvimento Florestal e Industrial, S.A.”, inexistem quaisquer outras opções sobre capitais de 

entidades do Grupo Portucel que são objeto de opção ou cuja colocação sob opção se encontre 

aprovada.

20.2 Estatutos e legislação 

20.2.1 Descrição dos principais direitos e restrições inerentes às Ações Portucel

Nos termos da legislação portuguesa aplicável às sociedades comerciais e dos Estatutos da 

Emitente, a titularidade de cada ação representativa do capital social da Emitente confere ao seu 

titular todos os direitos previstos no Código das Sociedades Comerciais e nos Estatutos da 

Emitente, sem prejuízo da limitação ao direito de voto prevista no artigo 10.º, n.º 1 dos Estatutos 

da Emitente – ver alínea 4. abaixo. Os acionistas são titulares, entre outros, dos seguintes 

direitos:

1. o direito a receber dividendos provenientes do rendimento líquido da Emitente e o direito a 

partilhar o património da mesma em caso de liquidação;

2. direito de preferência na subscrição de novas Ações Portucel em aumentos do capital 

social mediante entradas em dinheiro, ou de obrigações convertíveis em ações a emitir 

pela Emitente, salvo se este direito for limitado ou suprimido por deliberação da 

Assembleia Geral;

3. direito a receber novas Ações Portucel, emitidas em virtude de um aumento de capital 

social por incorporação de reservas;

4. direito a participar e votar nas Assembleias Gerais (desde que o acionista seja titular de 

pelo menos mil Ações Portucel, sem prejuízo do direito de agrupamento) e a impugnar 

determinadas deliberações da Assembleia Geral; e

5. direito a solicitar informação à Emitente, dentro dos limites legais.

(i) Direito ao dividendo 

Nos termos do Código das Sociedades Comerciais, o lucro da Emitente que pode ser distribuído 

na forma de dividendos é o resultado líquido do exercício depois de deduzidos os impostos e 

quaisquer montantes necessários para formar, reconstituir ou reforçar reservas legais ou 

estatutárias. Ao resultado líquido de determinado exercício somam-se os resultados líquidos dos 

exercícios anteriores.

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais, os acionistas deliberam a forma como a 

Emitente deve aplicar o resultado líquido de determinado exercício. A decisão sobre a distribuição 
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de dividendos é tomada por deliberação dos acionistas adotada em Assembleia Geral por uma 

maioria simples dos votos expressos na sequência de proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração ou pelos acionistas a quem caiba esse direito. Nos termos do Código das 

Sociedades Comerciais e tendo em consideração as limitações legais acima descritas, o artigo 

25.º dos Estatutos da Emitente determina que o remanescente dos lucros de cada exercício que 

não seja afeto à constituição, reforço e, eventualmente reintegração da reserva legal tem a 

aplicação que a Assembleia Geral venha a deliberar por maioria simples, podendo o resultado 

líquido ser, ou não, no todo ou em parte, distribuído pelos acionistas.

Conforme estabelecido no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia 

Geral anual, na qual os acionistas deverão deliberar sobre o relatório de gestão, as contas de 

exercício, bem como sobre a proposta de aplicação de resultados, deve reunir no prazo de cinco 

meses a contar do encerramento de cada exercício anual da Emitente.

Nos termos do artigo 32.º do Código das Sociedades Comerciais, é proibida a distribuição de 

bens da sociedade se (i) o capital próprio da Emitente (incluído o resultado líquido do exercício, 

tal como resulta das contas elaboradas e aprovadas nos termos legais) for inferior à soma do 

capital social e das reservas previstas na lei ou nos Estatutos da Emitente ou (ii) se torne inferior 

a esta soma em consequência da distribuição.

De acordo com o artigo 295.º do Código das Sociedades Comerciais, uma percentagem não 

inferior a 5% dos lucros da Emitente em cada exercício deve ser afeta à constituição de uma 

reserva legal, até que a mesma represente 20% do respetivo capital social. A reserva legal 

apenas poderá ser distribuída na liquidação da Emitente, embora possa ser utilizada para (i) 

aumentar o capital social da Emitente (através da emissão de novas Ações Portucel), caso em 

que o valor da reserva legal deverá ser recalculado e a mesma reintegrada em pleno, (ii) para 

cobrir prejuízos do exercício que não sejam passíveis de serem cobertos com recurso a outras 

reservas ou (iii) para cobrir prejuízos transitados de exercícios anteriores que não sejam passíveis 

de serem cobertos quer pelo lucro dos respetivos exercícios quer por recurso a outras reservas.

Os dividendos são pagos aos acionistas na proporção da respetiva participação no capital social 

da Emitente.

Os dividendos são pagos aos acionistas que sejam titulares das Ações Portucel na data 

estabelecida para o pagamento. Salvo certas exceções, o direito aos dividendos vence-se 

decorridos trinta dias sobre a data da deliberação de distribuição aprovada pelos acionistas em 

Assembleia Geral.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de abril, o direito a receber dividendos caduca e 

perdem-se a favor do Estado Português os dividendos, juros e outros rendimentos se, durante o 

prazo de 5 anos, os seus titulares ou possuidores não os tiverem cobrado ou tentado cobrar.

Nos termos do artigo 25.º dos Estatutos da Emitente e do artigo 297.º do Código das Sociedades 

Comerciais, pode ser aprovado um adiantamento sobre os lucros no decurso de um determinado 

exercício desde que:

 o Conselho de Administração, com o consentimento do Conselho Fiscal, resolva o 

adiantamento por conta dos lucros da Emitente;

 a deliberação do Conselho de Administração seja precedida de um balanço intercalar, 

elaborado com a antecedência máxima de 30 dias e certificado pelo revisor oficial de 

contas, que demonstre a existência nessa ocasião de importâncias disponíveis para os 

aludidos adiantamentos tendo em conta os resultados da Emitente durante a parte já 

decorrida do exercício em que o adiantamento é efetuado;
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 seja efetuado um só aditamento no decurso de cada exercício e sempre na segunda 

metade deste;

 o montante a atribuir a título de adiantamento não exceda metade daquele que seria 

distribuível, tal como indicado no balanço intercalar acima referido; e

 se o contrato de sociedade for alterado para nele ser concedida autorização para realizar 

adiantamentos sobre lucros, o primeiro adiantamento apenas pode ser efetuado no 

exercício seguinte àquele em que ocorrer a alteração contratual.

Nos termos dos artigos 33.º e 34.º do Código das Sociedades Comerciais, qualquer importância 

recebida pelos acionistas a título de dividendo ou distribuição antecipada de lucros em violação 

do disposto na lei deve ser restituída à Emitente (acrescida dos respetivos juros), quando se 

prove que os acionistas (i) conheciam a irregularidade da distribuição ou (ii), dadas as 

circunstâncias, não a deviam ignorar.

(ii) Direito de participação no eventual excedente no caso de liquidação da Emitente

Em caso de liquidação da Emitente, os seus acionistas têm o direito a receber, na proporção da 

sua participação no capital social, quaisquer ativos da Emitente que restem após satisfeito o 

pagamento de todas as dívidas, impostos e custos relacionados com a liquidação.

Nos termos do artigo 141.º do Código das Sociedades Comerciais, a Emitente será dissolvida 

imediatamente caso ocorram determinados eventos, incluindo, entre outros, por deliberação dos 

acionistas (por uma maioria qualificada de dois terços dos votos expressos), pela ilicitude 

superveniente do objeto contratual ou pela declaração de insolvência da Emitente.

Adicionalmente, a dissolução administrativa da Emitente pode ser requerida com base em facto 

previsto na lei e quando (i) o número de acionistas for inferior ao mínimo exigido por lei por um 

período de um ano, exceto se um dos acionistas for uma pessoa coletiva pública ou entidade a 

ela equiparada por lei para esse efeito; (ii) o objeto social se torne de facto impossível; (iii) a 

Emitente não tenha exercido qualquer atividade durante dois anos consecutivos; ou (iv) a 

Emitente exerça de facto uma atividade não compreendida no objeto social.

Por último, se a parte interessada não iniciar o processo tendente à dissolução administrativa, o 

mesmo deverá ser oficiosamente iniciado pelo serviço de registo competente quando: (i) a 

Emitente não tenha procedido ao depósito dos documentos de prestação de contas durante dois 

anos consecutivos e a administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo 

competente a omissão de entrega da declaração fiscal de rendimentos pelo mesmo período; (ii) a 

administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo competente a ausência de 

atividade efetiva da Emitente, verificada nos termos previstos na legislação tributária; ou (iii) a 

administração tributária tenha comunicado ao serviço de registo competente a declaração oficiosa 

da cessação de atividade da Emitente, nos termos previstos na legislação tributária.

A liquidação da Emitente, na sequência da dissolução, é realizada por uma comissão de 

liquidação constituída pelos membros do Conselho de Administração, exceto se os acionistas que 

votarem a dissolução deliberarem noutro sentido.

(iii) Direito de preferência em aumentos do capital social

Os acionistas reunidos em Assembleia Geral podem aumentar ou reduzir o capital social da 

Emitente nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais. Nos termos do artigo 9.º 

dos Estatutos da Emitente, um aumento do capital social deverá ser aprovado por deliberação 

dos acionistas, não estando o conselho de Administração autorizado a deliberar aumentos de 

capital.



193

Em caso de aumento de capital por entradas em dinheiro e de emissão de um lote de novas 

Ações Portucel, os acionistas ao tempo do aumento de capital têm direito de preferência na 

subscrição das novas Ações Portucel. Nos termos do artigo 458.º do Código das Sociedades 

Comerciais, as novas Ações Portucel serão repartidas pelos acionistas que exerçam a 

preferência, do seguinte modo:

 a cada acionista será atribuído o número de Ações Portucel proporcional àquelas de que 

for titular ao tempo da deliberação do aumento de capital ou o número inferior a esse que 

o acionista tenha declarado querer subscrever; e

 no caso dos acionistas que pretendam subscrever um número de Ações Portucel superior 

àquele que resultaria da aplicação do parágrafo anterior, os pedidos serão satisfeitos na 

medida do que resultar de um ou mais rateios excedentários.

Nos casos em que não exista alienação do direito de preferência na subscrição de novas Ações 

Portucel, o direito de preferência que não seja exercido caducará. As novas Ações Portucel que, 

por este motivo, não sejam subscritas serão disponibilizadas para subscrição pelos outros 

acionistas.

Nos casos em que os interesses da Emitente assim requeiram, os acionistas reunidos em 

Assembleia Geral podem deliberar limitar ou suprimir o direito de preferência relativamente a lotes 

de novas Ações Portucel. Além dos requisitos aplicáveis à generalidade das deliberações 

tomadas pelos acionistas, a deliberação com vista à limitação ou supressão do direito de 

preferência dos acionistas deve preencher os seguintes requisitos de validade:

 a deliberação deve ser tomada em separado;

 a deliberação deve ser aprovada pelas maiorias exigidas para aprovação de um aumento 

de capital, abaixo descritas; e

 caso a restrição ou renúncia seja proposta pelo Conselho de Administração, o mesmo 

deve submeter à Assembleia Geral um relatório escrito donde conste (i) a justificação da 

proposta, (ii) o modo de atribuição das novas Ações Portucel, (iii) as condições para a 

liberação das novas Ações Portucel, (iv) o preço de emissão e (v) os critérios utilizados 

para determinação do preço de emissão.

(iv) Direito de voto em Assembleia Geral

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral anual da 

Emitente deve ter lugar nos primeiros cinco meses de cada exercício (que no caso da Emitente 

corresponde ao ano civil), em data a determinar pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

De acordo com o citado artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral 

anual tem por finalidade: (i) deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício; (ii) 

deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados da Emitente; (iii) proceder à apreciação 

geral da administração e fiscalização da sociedade e, se for o caso e embora não conste da 

ordem de trabalhos, proceder à destituição, dentro da sua competência, ou manifestar a sua 

desconfiança quanto a um ou mais administradores; e (iv) proceder às eleições que sejam da sua 

competência.

Adicionalmente, nos termos do número 1 do artigo 23.º-A do Código dos Valores Mobiliários deve 

ser convocada uma Assembleia Geral extraordinária sempre que a lei o determine ou quando 

entenda conveniente o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal ou acionistas detentores de 

Ações Portucel que representem pelo menos 2% do capital social da Emitente.
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De acordo com o artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais, as convocatórias das 

Assembleias Gerais devem ser publicadas, a expensas da sociedade, no sítio online público 

pertencente ao Ministério da Justiça (www.publicacoes.mj.pt). Nos termos do Código dos Valores 

Mobiliários e do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, as convocatórias de Assembleia Geral devem 

ser divulgadas através do sistema de divulgação de informação disponibilizado no sítio da CMVM, 

bem como no sítio na internet da Emitente.

Nos termos do artigo 21.º-B do Código dos Valores Mobiliários, o período mínimo que deve 

mediar entre a divulgação da convocatória e a data da reunião da Assembleia Geral de sociedade 

com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado localizado ou a funcionar em 

Portugal é de 21 dias.

Nos termos do artigo 189.º do Código das Sociedades Comerciais, as deliberações tomadas em 

Assembleia Geral são aprovadas por maioria dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei 

exija uma maioria qualificada. Nos termos do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais, 

para que se possa deliberar sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, 

transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija a maioria 

qualificada, a deliberação em causa deverá ser aprovada por dois terços dos votos emitidos, quer 

a Assembleia Geral reúna em primeira ou em segunda convocação. 

O artigo 10.º dos Estatutos da Emitente determina que cada mil Ações Portucel conferem ao 

respetivo titular um voto em Assembleia Geral, e que a Assembleia Geral é constituída pelos 

acionistas com direito de voto. De modo a participar, discutir e votar numa Assembleia Geral, a 

pessoa deverá estar registada no livro de registo de ações da Emitente, às 0:00 horas (meia 

noite) (GMT) (a “Data de Registo”) do quinto dia de negociação anterior ao dia da realização da 

Assembleia Geral, como titular de ações que confiram o direito a pelo menos um voto nos termos 

da lei aplicável e dos Estatutos da Emitente. Os acionistas que não sejam titulares do número 

mínimo de ações necessárias para que lhes seja atribuído um direito de voto poderão agrupar-se 

de modo a atingir o número necessário de ações. Estes agrupamentos de acionistas deverão 

eleger um dos membros do grupo para os representar em Assembleia Geral.

Nos termos do artigo 12.º dos Estatutos da Emitente, para efeitos das deliberações tomadas em 

Assembleia Geral, relativamente às ações sobre as quais hajam sido constituídos direitos 

titulados sob a forma de American Depositary Receipts (ADR’s), Global Depositary Receipts

(GDR’s) ou outros títulos que confiram direitos equivalentes, será havido como acionista o titular 

dos correspondentes ADR’s, GDR’s ou títulos equivalentes.

Nos termos do artigo 23.º-C do Código dos Valores Mobiliários, o exercício dos direitos de voto 

não será prejudicado pela alienação das Ações Portucel depois da Data de Registo e não está 

dependente de qualquer bloqueio entre essa data e a data da Assembleia Geral. Quem pretenda 

participar numa Assembleia Geral declara-o, por escrito, ao presidente da mesa da Assembleia 

Geral e ao intermediário financeiro junto do qual tenha aberto a sua conta de registo 

individualizado. Caso um acionista que tenha declarado a intenção de participar em Assembleia 

Geral nos termos anteriormente descritos transmita a titularidade de Ações Portucel entre a Data 

de Registo e o fim da Assembleia Geral, deve comunicá-lo imediatamente ao presidente da mesa 

da Assembleia Geral e à CMVM. 

Nos termos do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 10.º, n.º 3 dos Estatutos da Emitente, 

os acionistas que pretendam participar na Assembleia Geral da Emitente deverão declarar essa 

sua intenção, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário 

financeiro onde a conta de registo individualizado esteja aberta, o mais tardar até ao quinto dia de 

negociação anterior ao dia de realização da Assembleia Geral.
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Nos termos do artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, um acionista pode nomear um 

representante (o “Acionista Representado”) para exercer os direitos de voto inerentes às suas 

ações, através de um documento escrito assinado, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral. O Acionista Representado poderá nomear qualquer pessoa como seu procurador e poderá 

revogar a nomeação do procurador a qualquer momento, sendo que a participação de um 

Acionista Representado numa Assembleia Geral será tida como uma revogação da nomeação do 

procurador efetuada pelo Acionista Representado. 

Adicionalmente, o direito de votar em assuntos que tenham sido mencionados na convocatória da 

Assembleia Geral poderá ser exercido por correspondência.

Nos termos do artigo 11.º dos Estatutos da Emitente a Assembleia Geral poderá apenas reunir e 

deliberar em primeira convocação se estiverem presentes ou representados acionistas que 

detenham pelo menos metade das ações representativas do capital social da Emitente mais mil 

Ações Portucel. 

Uma deliberação aprovada em Assembleia Geral é vinculativa para todos os acionistas, exceto as 

deliberações que sejam consideradas nulas – nulidade que poderá ser declarada, a todo o tempo, 

por um tribunal, e invocada na Assembleia Geral pelo Conselho Fiscal, ou por qualquer 

interessado – ou anuláveis – caso em que o Conselho Fiscal ou qualquer acionista que não tenha 

votado no sentido que fez vencimento, nem tenha posteriormente aprovado a deliberação 

(expressa ou tacitamente), pode requerer a um tribunal que anule a deliberação no prazo de 30 

dias contados a partir (i) da data em que foi encerrada a Assembleia Geral; ou (ii) do terceiro dia 

subsequente à data do envio da ata da deliberação por voto escrito; ou (iii) da data em que o 

acionista teve conhecimento da deliberação, caso a deliberação incida sobre um assunto que não 

constava da convocatória da Assembleia Geral relevante.

Relativamente a determinadas deliberações tomadas pela Assembleia Geral (nomeadamente, a 

transferência da sede da Emitente para fora de Portugal), o Código das Sociedades Comerciais

confere aos acionistas que tenham votado contra ou se tenham abstido nessas deliberações o 

direito a exonerar-se da Emitente. Caso este direito venha a ser exercido por um acionista, a 

Emitente fica obrigada a comprar-lhe as suas ações, contra pagamento de uma contrapartida.

(v) Deveres de Informação

Nos termos do Código dos Valores Mobiliários, a Emitente tem o dever de publicar, entre outros, 

(i) um relatório anual que inclui o relatório de gestão e as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, (ii) um relatório semestral que inclui as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas não auditadas, um relatório de exame simplificado pelo auditor da Emitente, uma 

indicação dos acontecimentos importantes que tenham ocorrido no período a que se refere e o 

impacto das respetivas demonstrações financeiras no desempenho futuro da Emitente, (iii) 

relatórios trimestrais contendo determinada informação financeira individual e consolidada, (iv) 

informação privilegiada, (v) relatórios relativos a quaisquer desenvolvimentos significativos que 

não sejam do conhecimento público e que, pelo seu efeito no ativo e passivo e na posição 

financeira ou decurso da atividade, possam conduzir a uma alteração substancial do preço das 

Ações Portucel, (vi) informação sobre transações realizadas por dirigentes sobre as ações da 

Emitente, (vii) informação sobre transações da Emitente sobre ações próprias, (viii) relatório sobre 

a estrutura e práticas de governo societário, e (ix) determinada informação financeira relativa, 

entre outras, a obrigações em circulação e alteração na composição do Conselho de 

Administração e no Conselho Fiscal.

Nos termos conjugados do disposto no artigo 21.º-C, n.os 1 e 2 do Código dos Valores 

Mobiliários, artigo 289.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, a Emitente deve, na data da 



196

divulgação da convocatória da Assembleia Geral, facultar aos seus acionistas, na sua sede e no 

respetivo sítio online, os seguintes elementos:

(i) a convocatória e propostas para a reunião da Assembleia Geral;

(ii) o número total de Ações Portucel e dos direitos de voto na data da divulgação da 

convocatória, incluindo os totais separados para cada categoria de ações, caso aplicável;

(iii) os formulários de documento de representação do acionista em Assembleia Geral e de 

voto por correspondência, tendo em conta que este último é permitido;

(iv) outros documentos a apresentar à Assembleia Geral;

(v) os nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, bem 

como da mesa da Assembleia Geral;

(vi) a indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos 

sociais, com exceção das sociedades de profissionais;

(vii) as propostas de deliberação a apresentar à assembleia pelo órgão de administração, bem 

como os relatórios ou justificação que as devam acompanhar;

(viii) quando estiver incluída na ordem do dia a eleição de membros dos órgãos sociais, os 

nomes das pessoas a propor, as suas qualificações profissionais, a indicação das 

atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que 

respeita a funções exercidas noutras empresas ou na própria sociedade, e do número de 

ações da sociedade de que são titulares;

(ix) quando se trate da Assembleia Geral anual, o relatório de gestão, as contas do exercício, 

demais documentos de prestação de contas, incluindo a certificação legal das contas, o 

parecer do Conselho Fiscal e o relatório anual deste último.

A informação antes referida deve manter-se no sítio na Internet da Emitente durante, pelo menos, 

um ano, com exceção das contas anuais e semestrais, que devem manter-se disponíveis por, 

pelo menos, cinco anos.

20.2.2 Condições necessárias para alterar os direitos dos acionistas

Quaisquer alterações aos direitos dos acionistas, que não resultem diretamente de uma alteração 

na legislação aplicável, devem ser aprovadas pelos acionistas em Assembleia Geral através de 

uma alteração aos Estatutos da Emitente, sendo a maioria necessária para aprovar tal alteração 

uma maioria de dois terços dos votos emitidos, nos termos do Código das Sociedades 

Comerciais. Acresce que para que a Assembleia Geral possa deliberar uma tal alteração em 

primeira convocação é necessária a presença ou representação de acionistas que detenham pelo 

menos metade do capital social mais mil Ações Portucel.

20.2.3 Disposições dos Estatutos da Emitente que possam adiar, diferir ou impedir uma 

alteração do controlo da Emitente

Não existem disposições dos Estatutos da Emitente que possam adiar, diferir ou impedir uma 

alteração do controlo da Emitente e os Estatutos da Emitente não incluem, por exemplo, 

quaisquer restrições à transmissibilidade de Ações Portucel ou limitações do direito de voto 

conferido pelas Ações Portucel, sem prejuízo de preverem que a cada mil Ações Portucel 

corresponde um voto.
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Dado que o capital social compreende a totalidade das Ações Portucel, todas conferindo os 

mesmos direitos políticos e económicos, não existem Ações Portucel que confiram direitos 

especiais ou outros privilégios ou permitam o exercício de voto plural.

A Emitente não tem medidas defensivas que tenham por efeito provocar uma erosão automática 

no seu património em caso de alteração do controlo ou alteração da composição do Conselho de 

Administração, o que prejudicaria a livre transmissibilidade das Ações Portucel e a livre 

apreciação pelos acionistas do desempenho dos membros do Conselho de Administração.

Todos os contratos de financiamento da Sociedade, com exceção de um, contêm cláusulas de 

reembolso antecipado caso haja uma alteração de controlo acionista. A Emitente entende que 

estas cláusulas, habituais em contratos de financiamento, não foram incorporadas nos respetivos 

contratos como medidas de garantia ou blindagem, para casos de transição de controlo ou de 

alterações na composição do órgão de administração.

20.2.4 Restrições estatutárias à aquisição de Ações Portucel

Não existem restrições à aquisição de Ações Portucel.

20.2.5 Disposições sobre deveres de divulgação de informação

Nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, a obrigação de divulgar informação 

sobre participações qualificadas ocorre sempre que os detentores de participações atinjam ou 

ultrapassem 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, um terço, metade dois terços, e 90% de direitos de 

voto inerentes ao capital social (imputáveis nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários) da Emitente, reduzam tal participação abaixo de algum destes patamares ou alterem 

o título de imputação de direitos de voto nos termos do mencionado artigo 20.º, devendo informar 

a Emitente e a CMVM, no prazo de quatro dias de negociação (definido como os dias nos quais o 

mercado regulamentado está aberto para negociação) após a data da aquisição ou disposição, ou 

do conhecimento do facto que levou a participação do acionista a atingir, ultrapassar ou descer 

abaixo de um dos patamares, i.e., a data da negociação. Após ter sido notificada, a Emitente deve 

divulgar imediatamente essa informação através do sistema de difusão de informação disponível 

no sítio na internet da CMVM, e em qualquer caso, no prazo de três dias de negociação 

decorridos desde a receção da notificação referida.

Nos termos do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 (conforme alterado pelo Regulamento da 

CMVM n.º 5/2010), os detentores de posições longas em sociedade sujeita à lei portuguesa, 

devem divulgar tais posições quando essas participações atinjam, ultrapassem ou sejam 

reduzidas abaixo de determinados patamares. Uma posição longa é uma posição resultante da 

celebração de uma transação que crie ou esteja relacionada com um instrumento financeiro que 

produza um efeito económico similar ao da detenção de ações (excetuando aquelas das quais 

resultam, autonomamente, a atribuição de direitos de voto), como seja nos casos em que o efeito 

ou um dos efeitos da transação consiste em conferir à pessoa singular ou coletiva que celebre a 

transação uma (i) vantagem financeira no caso de um aumento no preço ou valor da ação ou (ii) 

uma desvantagem financeira no caso de desvalorização da ação. Assim, nos termos do artigo 2.º-

A do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 (conforme alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 

5/2010), os detentores de posições económicas longas na Emitente, conforme definidas no 

referido Regulamento, relativas a 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, um terço, 40%, 45%, metade, 

55%, 60%, dois terços, 70%, 75%, 80%, 85% e 90% do capital social, devem informar de tal facto 

a Emitente e a CMVM, no prazo de 4 dias de negociação. Após ter sido notificada, a Emitente 

deve divulgar essa informação no sistema de difusão de informação disponível no sítio na internet 

da CMVM assim que possível e nunca depois de três dias de negociação decorridos sobre a 

receção da notificação referida.
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Nos termos do Código das Sociedades Comerciais, as sociedades que detenham ações que 

correspondam a uma participação social igual ou superior a 10% do capital social da Emitente 

devem comunicar-lhe todas as aquisições e alienações que efetuem enquanto mantiverem uma 

participação superior a 10% do capital social da Emitente. De acordo com o Código das 

Sociedades Comerciais, sempre que duas sociedades estiverem em relação de participações 

recíprocas que atinjam 10% do capital da participada, a sociedade que mais tardiamente efetuar a 

comunicação referida não pode adquirir novas ações na outra sociedade.

Relativamente ao regime de transparência de interesses a descoberto e nos termos do 

Regulamento (UE) n.º 236/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012, 

relativo às vendas a descoberto e a certos aspetos dos swaps de risco de incumprimento, os 

detentores de posições económicas curtas líquidas na Emitente relativas a 0,2% do capital social 

emitido da Emitente e cada 0,1% acima desse valor, devem comunicar esse facto à CMVM. A 

divulgação pública desse facto é exigida aos detentores de posições económicas curtas líquidas 

na Emitente relativas a 0,5% do capital social da Emitente e cada 0,1% desse valor. Para efeitos 

do Regulamento n.º 236/2012, posição curta líquida significa a porção remanescente após a 

dedução de qualquer posição longa que uma pessoa, singular ou coletiva, detenha em relação ao 

capital social emitido a partir de uma posição curta detida pela referida pessoa, singular ou 

coletiva, em relação a esse capital social.

20.2.6 Normas dos Estatutos da Emitente relativas ao Conselho de Administração e ao 

Conselho Fiscal

Para uma descrição geral sobre as normas relativas ao Conselho de Administração e ao 

Conselho Fiscal ver Capítulo 15 – “Órgãos de Administração, de Direção e de Fiscalização e 

Quadros Superiores da Emitente das ações que constituem a contrapartida da oferta”. 
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21 CONTRATOS SIGNIFICATIVOS

Os contratos significativos celebrados pela Emitente fora do exercício normal da sua atividade 

incluem os empréstimos obrigacionistas, as emissões de papel comercial, os empréstimos 

bancários, e as linhas de crédito de curto prazo. Para uma descrição detalhada destes contratos 

ver Secção 12.1 do Capítulo 12 - “Liquidez e recursos financeiros da Emitente das ações que 

constituem a contrapartida da Oferta”.

Além destes, durante os dois anos anteriores à publicação do presente Prospeto, a Emitente 

celebrou os seguintes contratos significativos: 

21.1 Contratos relacionados com a participação da International Finance Corporation no 

capital social da Portucel Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento Florestal e 

Industrial, S.A. 

O Grupo Portucel tem uma parceria com a International Finance Corporation (“IFC”), uma 

subsidiária do Banco Mundial, com vista ao desenvolvimento dos investimentos do Grupo 

Portucel em Moçambique, através da Portucel Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento 

Florestal e Industrial, S.A. (“Portucel Moçambique”). Neste âmbito, em 15 de dezembro de 2014, 

a IFC celebrou com a Emitente, a Portucel Moçambique e a PortucelSoporcel Internacional 

Moçambique SGPS (os “Acionistas Portucel”) um acordo de subscrição de ações 

representativas do capital social da Portucel Moçambique, nos termos do qual a IFC se 

comprometeu a adquirir faseadamente uma participação de até 20% no capital social da Portucel 

Moçambique, através de um investimento faseado até ao montante máximo equivalente a USD$ 

30,4 milhões (cerca de €27,1 milhões ao câmbio de 1,1218 à data de 15de junho de 2015). O 

prazo para a concretização deste investimento termina em 16 de julho de 2016. O acordo inclui 

cláusulas típicas neste tipo de contratos, tais como a prestação de declarações e garantias 

(representations and warranties) e uma obrigação de indemnização dos Acionistas Portucel à IFC

pelos danos emergentes de uma eventual violação das declarações e garantias. O IFC tem uma 

opção de venda (put option) das ações da Portucel Moçambique à Emitente.

21.2 Contrato de aquisição da AMS BR Star Paper S.A.

A 9 de fevereiro de 2015 a Emitente celebrou um contrato de compra e venda das ações 

representativas da totalidade do capital social da AMS, uma sociedade produtora de papel tissue

localizada no norte de Portugal, nomeadamente em Vila Velha de Ródão, com uma capacidade 

atual de produção de 30.000 toneladas de papel tissue e 50.000 toneladas de converting e 146 

colaboradores. A transmissão das ações objeto deste contrato ocorreu no dia 4 de junho de 2015.

Para mais informação ver secção 8.2 – Investimentos da Emitente.

21.3 Contratos de investimento celebrados com a AICEP 

a) Em 18 de junho de 2014 a Emitente celebrou um contrato de investimento com a Agência 

Externa para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (“AICEP”), 

relacionado com incentivos financeiros a conceder à Celcacia – Celulose de Cacia, S.A. 

(“Celcacia”) para promover o projeto de expansão de capacidade da fábrica de pasta de 

Cacia (“Contrato de Investimento Celcacia”) cujo prazo de vigência termina em 2023. O 

Contrato de Investimento Celcacia prevê a concessão de um incentivo financeiro 

reembolsável no valor de €11,260 milhões para a modernização e expansão da unidade 

fabril de Cacia e inclui um prémio de realização, que corresponde à conversão do 

incentivo reembolsável atribuído, em incentivo não reembolsável, até ao limite de 75%, 

mediante o cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato. Nesse âmbito, entre 

outras condições estabelecidas no Contrato de Investimento Celcacia, a Emitente 
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obrigou-se a manter 181 postos de trabalho do seu quadro de pessoal afetos, direta ou 

indiretamente à Celcacia, durante a vigência deste contrato com a AICEP (até 31 de 

dezembro de 2023). Em caso de incumprimento do Contrato de Investimento Celcacia, o 

valor total do incentivo financeiro, acrescido de juros compensatórios à taxa legal em 

vigor, tem de ser devolvido à AICEP.

b) Em 26 de novembro de 2011 a atual filial da Emitente AMS celebrou um contrato de 

investimento com a AICEP, relacionado com incentivos financeiros para promover o 

projeto de construção e equipamento da fábrica de papel tissue localizada em Vila Velha 

de Rodão (“Contrato de Investimento AMS - Construção”) cujo prazo de vigência 

termina em 2017. O Contrato de Investimento AMS - Construção prevê a concessão de 

um incentivo financeiro reembolsável até ao valor de €15,407 milhões e inclui um prémio 

de realização, que corresponde à conversão do incentivo reembolsável atribuído, em 

incentivo não reembolsável, até ao limite de 62,3%, mediante o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos no contrato. O Contrato de Investimento AMS - Construção prevê 

ainda a concessão de um incentivo financeiro não reembolsável até ao valor máximo de 

cerca de €333.886,59 correspondentes a investimento em formação profissional. Nesse 

âmbito, entre outras condições estabelecidas no Contrato de Investimento AMS -

Construção, a AMS obrigou-se a criar, até 12 de dezembro de 2012, 114 postos de 

trabalho diretos e permanentes e a mantê-los, conjuntamente com os postos de trabalho 

permanentes existentes à data da celebração do Contrato de Investimento AMS -

Construção, durante a vigência deste contrato com a AICEP (até 31 de dezembro de 

2017). Em caso de incumprimento do Contrato de Investimento AMS - Construção, o valor 

total do incentivo financeiro, acrescido de juros compensatórios à taxa legal em vigor, tem 

de ser devolvido à AICEP.

c) Em 3 de março de 2014 a AMS celebrou um contrato de investimento com a AICEP, 

relacionado com incentivos financeiros para promover o projeto de expansão de 

capacidade da fábrica de papel tissue localizada em Vila Velha de Rodão (“Contrato de 

Investimento AMS - Expansão”) cujo prazo de vigência termina em 2022. O Contrato de 

Investimento AMS - Expansão prevê a concessão de um incentivo financeiro 

reembolsável no valor de €9,647 milhões para a modernização e expansão da unidade 

fabril de Vila Velha de Rodão e inclui um prémio de realização, que corresponde à 

conversão do incentivo reembolsável atribuído, em incentivo não reembolsável, até ao 

limite de 50%, mediante o cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato. O 

Contrato de Investimento AMS - Expansão prevê ainda a concessão de um incentivo 

financeiro não reembolsável até ao valor máximo de cerca de €140.667,18 

correspondentes a investimento em formação profissional. Nesse âmbito, entre outras 

condições estabelecidas no Contrato de Investimento AMS - Expansão, a Emitente 

obrigou-se a criar, até 31 de dezembro de 2015, 71 postos de trabalho permanentes e a 

mantê-los, conjuntamente com os 118 postos de trabalho existentes nesse momento, 

durante a vigência do Contrato de Investimento AMS - Expansão (até 31 de dezembro de 

2022). Em caso de incumprimento do Contrato de Investimento AMS - Expansão, o valor 

total do incentivo financeiro, acrescido de juros compensatórios à taxa legal em vigor, tem 

de ser devolvido à AICEP.

21.4 Contratos fiscais de investimento celebrados com o Estado Português 

a) Em 18 de junho de 2014 a filial da Emitente Celcacia celebrou um contrato fiscal de 

investimento com o Estado Português, relacionado com incentivos fiscais a conceder à 

Celcacia para promover o projeto de expansão de capacidade da fábrica de pasta de 
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Cacia (“Contrato Fiscal de Investimento Celcacia”) cujo prazo de vigência termina em 

2024. O Contrato Fiscal de Investimento Celcacia prevê a concessão de um benefício 

fiscal num valor de até €6,756 milhões e que se consubstancia na atribuição de um 

crédito fiscal em sede de IRC para a modernização e expansão da unidade fabril de 

Cacia, mediante o cumprimento das condições de atribuição do benefício, as quais 

incluem a manutenção de postos de trabalho e de determinados volumes e vendas. A 

resolução do Contrato Fiscal de Investimento Celcacia pelo Estado Português em caso de 

incumprimento deste contrato ou das obrigações fiscais da Celcacia, implica a perda do 

benefício fiscal, gerando uma obrigação de pagamento das importâncias referentes às 

receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros compensatório, nos 30 dias 

seguintes à notificação da resolução.

b) Em 22 de julho de 2010 a AMS celebrou um contrato fiscal de investimento com o Estado 

Português, relacionado com incentivos fiscais a conceder à AMS para promover o projeto 

de construção e equipamento da fábrica de papel tissue localizada em Vila Velha de 

Rodão (“Contrato Fiscal de Investimento AMS - Construção”) cujo prazo de vigência 

termina em 2017. O Contrato Fiscal de Investimento AMS – Construção prevê a 

concessão de um benefício fiscal de até €4,641 milhões e que se consubstancia (i) na 

atribuição de um crédito fiscal em sede de IRC, (ii) na isenção de Imposto Municipal sobre 

a Transmissão de Bens Imóveis relativamente aos imóveis adquiridos até 31 de 

dezembro de 2010 e que integram o projeto de construção da fábrica, (iii) na isenção de 

Imposto Municipal sobre Imóveis até 31 de dezembro de 2017 relativamente aos imóveis 

que integram o projeto de construção da fábrica, e (iv) na isenção de Imposto do Selo 

relativamente aos atos e contratos necessários à realização deste projeto, mediante o 

cumprimento das condições de atribuição do benefício, as quais incluem a manutenção 

de postos de trabalho e de determinados volumes e vendas. A resolução do Contrato 

Fiscal de Investimento AMS – Construção pelo Estado Português em caso de 

incumprimento deste contrato ou das obrigações fiscais da AMS, implica a perda do 

benefício fiscal, gerando uma obrigação de pagamento das importâncias referentes às 

receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros compensatório, nos 30 dias 

seguintes à notificação da resolução.

c) Em 7 de junho de 2014 a AMS celebrou um contrato fiscal de investimento com o Estado 

Português, relacionado com incentivos fiscais a conceder à AMS para promover o projeto 

de expansão de capacidade da fábrica de papel tissue localizada em Vila Velha de Rodão 

(“Contrato Fiscal de Investimento AMS - Expansão”) cujo prazo de vigência termina 

em 2024. O Contrato Fiscal de Investimento AMS – Expansão prevê a concessão de um 

benefício fiscal de até €5,854 milhões e que se consubstancia (i) na atribuição de um 

crédito fiscal em sede de IRC, (ii) na isenção de Imposto Municipal sobre a Transmissão 

de Bens Imóveis relativamente aos imóveis adquiridos até 30 de junho de 2015 e que 

integram o projeto de expansão da fábrica, (iii) na isenção de Imposto Municipal sobre 

Imóveis até 31 de dezembro de 2024 relativamente aos imóveis que integram o projeto de 

expansão da fábrica, e (iv) na isenção de Imposto do Selo relativamente aos atos e 

contratos necessários à realização deste projeto, mediante o cumprimento das condições 

de atribuição do benefício, as quais incluem a manutenção de postos de trabalho e de 

determinados volumes e vendas. A resolução do Contrato Fiscal de Investimento AMS –

Expansão pelo Estado Português em caso de incumprimento deste contrato ou das 

obrigações fiscais da AMS, implica a perda do benefício fiscal, gerando uma obrigação de 

pagamento das importâncias referentes às receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas 

de juros compensatório, nos 30 dias seguintes à notificação da resolução.
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22 DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO

22.1 Locais de Consulta

Durante o período da Oferta, encontram-se disponíveis para consulta, mediante solicitação e sem 

encargos, na sede da Oferente, sita na Avenida Fontes Pereira de Melo, .º 14 – 10.º, em Lisboa,

na sede da Emitente, sita na Península da Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal, Portugal, 

cópias em suporte físico dos seguintes documentos:

 Os Estatutos da Emitente;

 As Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas; 

 As Demonstrações Financeiras Intercalares Não Auditadas; e

 O presente Prospeto.

Esta documentação pode igualmente ser consultada em formato eletrónico através do sítio na 

internet da Emitente (www.portucelsoporcel.com), da Oferente (www.semapa.pt) e do sítio na 

internet da CMVM (www.cmvm.pt).

22.2 Informação inserida por remissão

Os documentos abaixo indicados são inseridos por remissão (na sua totalidade) e, nessa medida, 

constituem parte integrante deste Prospeto:

 As Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas; 

 As Demonstrações Financeiras Intercalares Não Auditadas; e

Estes documentos encontram-se disponíveis para consulta, mediante solicitação e sem encargos, 

nos locais indicados na secção 22.1 do Capítulo 22 – “Documentação Acessível ao Público”.

Este Prospeto (incluindo os documentos aqui inseridos por remissão) faz referência a 

determinados sítios na internet e documentos, cujo conteúdo não é inserido por remissão no 

presente Prospeto.
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23 DEFINIÇÕES

Salvo se o contrário resultar do respetivo contexto, quando usados no presente Prospeto, os 

termos a seguir referidos terão o significado que, para cada um, se indica:

Ações Portucel as ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor 

nominal de 1 Euro (um Euro) cada, já emitidas e 

representativas de 21,47% do capital social da Portucel; 

Ações Semapa as ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor 

nominal de 1 Euro (um Euro) cada, representativas do capital 

social da Sociedade Visada e Sociedade Oferente; 

AMS a AMS BR Star Paper, S.A.; 

BEKP pasta branqueada de eucalipto; 

BCE o Banco Central Europeu;

BPI o Banco Português de Investimento, S.A.; 

CE a Comissão Europeia;

Central de Valores Mobiliários o sistema centralizado de valores mobiliários gerido pela 

Interbolsa;

CMVM a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Código das Sociedades 

Comerciais

o Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, conforme 

alterado; 

Código dos Valores 

Mobiliários 

o Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, conforme 

alterado;

Conselho Fiscal significa o conselho fiscal da Portucel, S.A.;

Código de Ética significa o código de ética aprovado pela comissão executiva 

da Portucel, S.A., aplicável a todas as sociedades do Grupo 

Portucel;

Código de Governo 

Societário da CMVM

significa o Código de Corporate Governance da CMVM 

disponível em www.cmvm.pt;

Demonstrações Financeiras 

Consolidadas Auditadas

significa as demonstrações financeiras históricas anuais 

consolidadas, auditadas, da Emitente referentes aos 

exercícios de 2012, 2013 e 2014 (reportadas à data de 31 de 

dezembro), incluindo as respetivas notas explicativas e 

políticas contabilísticas, bem como as respetivas certificações 

legais e relatório de auditoria, preparadas de acordo com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro IFRS, conforme 

adotadas pela UE, nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1606/2002, bem como os relatórios de governo societário;

Demonstrações Financeiras 

Intercalares Não Auditadas

as demonstrações financeiras consolidadas não auditadas 

(Balanços, Demonstrações de Resultados e Demonstrações 

de Fluxos de Caixa) referentes ao primeiro trimestre de 2015 e 

período homólogo de 2014 da Emitente, incluindo as 

respetivas notas explicativas e políticas contabilísticas 
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preparadas de acordo com o Regulamento (CE) n.º 

1606/2002;

Diretiva dos Prospetos a Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, 

de 4 de novembro de 2003, conforme alterada; 

EBITDA significa o resultado antes de depreciações/amortizações, 

resultados financeiros e impostos; 

Emitente ou Portucel a Portucel, S.A., uma sociedade aberta de direito português 

com sede na Península da Mitrena, Freguesia do Sado, 

Apartado 55, 2910-861, em Setúbal com o número de 

matrícula na Conservatória de Registo Comercial de Setúbal e 

de identificação de pessoa coletiva 503 025 798 e o capital 

social integralmente subscrito e realizado de €767.500.000,00; 

Estatutos da Emitente significa os estatutos da Portucel;

Euro ou € significa o euro, a moeda única europeia;

Grupo Portucel significa a Emitente e as sociedades que com ele se 

encontram em relação de domínio ou de grupo, nos termos do 

artigo 21.º do Cód.VM, e que se identificam na secção 10.2 do 

Capítulo 10 – “Estrutura Organizativa da Emitente das Ações 

que Constituem a Contrapartida da Oferta” do presente 

Prospeto; 

GWh Significa gigawatts; 

FMI o Fundo Monetário Internacional; 

Interbolsa a Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação 

e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A., com 

sede na Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 Porto; 

Oferente, Sociedade Visada 

ou Semapa

a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A., uma sociedade com sede em Portugal, na Avenida 

Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa, com número 

único de matrícula e de pessoa coletiva 502 593 130 e o 

capital social integralmente subscrito e realizado de 

€106.510.000,00; 

Oferta a oferta pública de aquisição geral e voluntária, na modalidade 

de troca que abrange a totalidade das ações ordinárias da 

Oferente que não sejam detidas pela Oferente ou por pessoas 

que com esta se encontrem em alguma das situações 

previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores 

Mobiliários;

OPA uma oferta publica de aquisição; 

papel UWF papel de impressão e escrita não revestido; 

Regulamento CMVM 3/2006 o Regulamento da CMVM n.º 3/2006;

Sodim a Sodim, SGPS, S.A., uma sociedade com sede em Portugal, 

Av. Fontes Pereira de Melo, 14 - 9.º, Lisboa, com número 

único de matrícula e de pessoa coletiva 500 259 674 e o 
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capital social integralmente subscrito e realizado de 

€32.832.000,00;

TWh Significa terawatts.
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