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“UM COMPROMISSO PARA A VIDA”
Comprometer significa obrigação entre duas ou mais pessoas.
Significa acordo, promessa mútua, significa responsabilizar.
Significa também sujeitar, expor, empenhar.
E, para que tudo isso aconteça, é imperativo estar atento.
Só quem faz do compromisso uma constante sistemática e uma rigorosa
disciplina, consegue cumprir apresentando soluções inovadoras onde a
criatividade de antecipação e a excelência estão presentes.
Por isso, assumimos o compromisso da responsabilidade social e ambiental
visando constantemente a satisfação das necessidades e expectativas dos
nossos clientes através do fornecimento de pasta e papel de elevada e
comprovada qualidade, na procura incessante da excelência, da inovação e do
desenvolvimento sustentável das nossas actividades, promovendo a segurança
e a saúde de todos os nossos colaboradores e seguindo os princípios da
melhoria contínua.
Compromisso com alguém, implica estabelecer uma relação que, no
GRUPO PORTUCEL SOPORCEL, queremos que seja de confiança, sem começo
e sem fim, sem duração ou prazo de validade.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

˙

Senhores Accionistas,
O ano de 2004 marca o início de uma nova fase do Grupo
Portucel Soporcel, caracterizada por uma profunda alteração da
sua base accionista. Com efeito, a compra de um bloco de 30%
de capital da Portucel S.A. em Junho, anteriormente detido
pelo Estado Português, e a subsequente OPA realizada em
Setembro, permitiram ao Grupo Semapa assegurar uma
participação maioritária, correspondente a 67,1 % do capital
social.
Ficou assim o Grupo Portucel Soporcel dotado de uma estrutura
accionista sólida e estável, capaz de lhe assegurar as condições
para prosseguir os seus objectivos de desenvolvimento
sustentado, apoiado na valorização das suas capacidades
humanas, tecnológicas e comerciais.
Esta profunda transformação no enquadramento do Grupo
deu-se num ano bastante difícil para as empresas europeias de
pasta e papel, fortemente penalizadas pela apreciação do euro
face ao dólar, especialmente no segundo semestre do ano.
Numa indústria crescentemente globalizada, o comportamento
dos diferentes mercados é muito influenciado pela evolução
das paridades das principais moedas.
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A natureza eminentemente exportadora do Grupo - cerca de
93% das suas vendas têm como destino os mercados externos
- que constitui um elemento decisivo para alavancar o seu
crescimento, implica a necessidade de sintonizar o seu
desenvolvimento com o pulsar das principais economias
mundiais.
A vocação do Grupo é prosseguir a sua integração a jusante,
valorizando a qualidade da matéria-prima de que dispõe e
tirando partido da forte presença que soube conquistar nos
mercados mais importantes de papel de impressão e escrita.
Assim, está em curso o aprofundamento dos estudos
requeridos para a tomada de uma decisão quanto à melhor
opção para concretizar aquele objectivo.
O projecto de desenvolvimento do Grupo requer uma
permanente aposta na inovação, na eficiência, e na qualidade
do serviço prestado aos seus clientes. Só assim será possível
manter uma base de custos competitiva e manter os factores
de diferenciação que possibilitarão ao Grupo continuar a
crescer e a atingir os necessários níveis de rendibilidade.
É um projecto mobilizador, que requer o maior empenho de
todos os colaboradores. Com o seu esforço e profissionalismo
irão sendo ultrapassados os obstáculos, sempre novos e
sempre estimulantes, que o fortalecimento do Grupo Portucel
Soporcel implica.

Neste contexto, o desempenho do Grupo Portucel Soporcel foi
bastante prejudicado pela evolução cambial, que impediu que
o excelente comportamento em termos operacionais - neste
ano foram atingidos novos máximos na produção e vendas
tanto de pasta como de papel - tivesse adequada tradução em
resultados. De salientar, no entanto, que os seus indicadores
comparam, em geral, favoravelmente com os das empresas
europeias congéneres.

Estou confiante que o Grupo Portucel Soporcel tem um
caminho amplo de desenvolvimento à sua frente, que saberá
percorrer com determinação e segurança, reforçando a sua
presença entre as principais empresas internacionais do sector
de pasta e papel.

Em conjuntura tão adversa, ficaram bem afirmadas as
capacidades do Grupo para defender e mesmo consolidar a sua
presença nos principais mercados que definiu como
prioritários. A reconhecida qualidade dos seus produtos,
apoiada por uma notoriedade crescente das suas principais
marcas, e a relação estreita com os seus clientes, que se tem
vindo a fortalecer ao longo dos anos, são certamente
importantes factores de diferenciação do Grupo, que importa
preservar e desenvolver.
O Grupo Portucel Soporcel tem desafios importantes à sua
frente.

Setúbal, 25 de Fevereiro de 2005

Os riscos e incertezas associados à evolução da economia
internacional continuam muito elevados. Estas incertezas são
bastante acentuadas pela grande assimetria nos problemas
que afectam as principais zonas económicas, o que torna mais
difícil prever o sentido em que se farão os necessários
ajustamentos.

Presidente do Conselho de Administração
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Pedro Queiroz Pereira

JOSÉ HONÓRIO

LUIS DESLANDES

MANUEL REGALADO

MANUEL GIL MATA

CARLOS ALVES
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PEDRO QUEIROZ PEREIRA

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

milhares de toneladas

2004

2003

2002

2001

1 254

1 223

1 223

1 114

982

943

922

837

980,9

1 000,6

1 085,6

1 049,9

66,6

111,0

191,7

172,6

- 31,6

- 44,3

- 57,3

- 47,2

PRODUÇÃO
Pasta Branqueada de Eucalipto (BEKP)
Papéis Finos (UWF)
milhões de euros
VENDAS TOTAIS
RESULTADOS OPERACIONAIS
RESULTADOS FINANCEIROS

33,3

66,8

89,5

71,7

CASH FLOW

184,7

211,9

234,9

216,5

EBITDA

317,4

RESULTADOS LÍQUIDOS

218,0

256,0

337,0

EBITDA / VENDAS (em %)

22%

26%

31%

30%

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

873,0

948,4

1 019,1

1 211,1

INVESTIMENTOS

130,0

129,0

67,1

83,2

1,08

1,03

1,02

0,70

0,45

0,41

0,42

0,39

0,45

0,46

0,47

0,53

3,1%

4,8%

8,2%

7,4%

4,0

3,7

3,0

3,8

Resultados Líquidos por Acção

0,04

0,09

0,12

0,09

Cash Flow por Acção

0,24

0,28

0,31

0,28

EBITDA por Acção

0,28

0,33

0,44

0,41

Valor Contabilístico por Acção

1,36

1,44

1,38

1,30

COBERTURA DO IMOBILIZADO
capital permanente / (imobilizado líquido + existências médio e longo prazo)
AUTONOMIA FINANCEIRA
(capital próprio + interesses minoritários) / activo líquido
LEVERAGE
endividamento líquido / (capital próprio + interesses minoritários +
+ endividamento líquido)
ROCE
resultados operacionais / (activo líquido total - passivo não remunerado)
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO / EBITDA
euros

8|

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL | RELATÓRIO E CONTAS 2004 | INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

O GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

˙

A Portucel iniciou a sua laboração na década de 50, altura em
que foi pioneira a nível mundial na produção de pasta
branqueada de eucalipto, ao sulfato. Em 2000, tendo por base
uma estratégia de desenvolvimento assente na integração em
papel, a Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
procedeu à aquisição da ex-Papéis Inapa e da Soporcel,
empresas de referência na produção e comercialização de
papéis finos não revestidos, dando origem ao Grupo Portucel
Soporcel.
O Grupo Portucel Soporcel posiciona-se entre os cinco maiores
produtores de papéis finos não revestidos da Europa, gerando
um volume anual de negócios superior a 1 000 milhões de
euros. Com uma capacidade produtiva de cerca 1,1 milhões de
toneladas de papel e 1,3 milhões de toneladas de pasta é,
ainda, responsável pela gestão de 135 mil hectares de floresta.
A sua estrutura industrial é composta por três fábricas
localizadas em Setúbal, Figueira da Foz e Cacia, equipadas da
mais moderna tecnologia e que constituem uma referência de
qualidade no sector.
Tendo por base o Eucalyptus globulus como matéria prima de
excelência para o fabrico de papel de impressão de elevada
qualidade, o Grupo Portucel Soporcel tem potenciado esta
fonte de vantagem competitiva através de uma estratégia
clara de focalização nos segmentos de mercado com maior
potencial de diferenciação e crescimento.
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PERFIL
PASTA BRANQUEADA DE EUCALIPTO (BEKP)

PAPÉIS FINOS (UWF)

260 000 ton./ano - pasta de mercado

FÁBRICA DE CACIA

-

530 000 ton./ano - pasta integrada

COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIGUEIRA DA FOZ

750 000 ton./ano

170 000 ton./ano - pasta integrada

COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL

265 000 ton./ano

330 000 ton./ano - pasta de mercado

FLORESTA - Área gerida de 135 mil hectares: 76% eucalipto

ESTRUTURA ACCIONISTA

PORTUCEL, S.G.P.S.

25,72%

67,1%

SEMAPA - SOCIEDADE DE
INVESTIMENTO E GESTÃO, S.G.P.S., S.A.

4,065%

SANTANDER PENSÕES - S.G.F.P., S.A.

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

FREE FLOAT
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NOTORIEDADE DAS MARCAS DO GRUPO

˙

NAVIGATOR | SOLUÇÕES PARA PAPÉIS DE ESCRITÓRIO
Navigator é a imagem de marca do papel de escritório
produzido pelo Grupo Portucel Soporcel. A marca Navigator
oferece uma gama de soluções de papel de escritório
compatível com todos os equipamentos, especialmente
concebida para ir ao encontro, e até superar, as expectativas
dos utilizadores de escritórios modernos.
Os consumidores europeus consideram Navigator uma das
marcas líder no segmento do papel de escritório,
principalmente no que diz respeito à qualidade do produto.
Estes factos reflectem-se na sua posição única e no seu forte
crescimento no mercado, que permitiu à Navigator ser a marca
de papel de escritório mais vendida no mundo.
O Navigator oferece um elevado desempenho com todos os
equipamentos de escritório: excelente qualidade de impressão,
tanto em impressoras a laser como de jacto de tinta; 99,99%
livre de encravamentos; espessura e opacidade elevadas para
impressões em frente e verso; consistência da melhor
qualidade com o passar do tempo; uma superfície suave e
outras características inigualáveis.
Posicionamento da Marca
Para os clientes mais exigentes, o Navigator é a solução de
papel de escritório com credibilidade e desempenho
imbatíveis.
Navigator Eco-Logical | Inovador por Natureza
O Grupo Portucel Soporcel lançou em 2004 no mercado
internacional o novo papel Navigator Eco-Logical. O Eco-Logical
é um papel de escritório de 75 g.m-2 especialmente concebido

para um novo segmento de consumidores com uma forte
consciência ambiental. O conceito baseia-se em pensamentos
racionais, que são comunicados de forma muito (emocional)
simples, mas eficaz como resposta ao nível de crescimento das
preocupações ambientais.
5 g.m-2 mais leve | A opção Eco-Logical
O Eco-Logical é 5 g.m-2 mais leve que o papel de escritório
normal de 80 g.m-2, garantindo, ao mesmo tempo, um
desempenho de qualidade.
Dê o seu nome a uma árvore
Navigator Eco-Logical oferece a possibilidade de dar um nome
a uma das 12 milhões de árvores plantadas todos os anos pelo
Grupo Portucel Soporcel.
100% Satisfeito
Outra vantagem essencial do papel Navigator Eco-Logical é a
promessa de satisfação a 100%.
Navigator Inkjet Advantage Pack
O papel Navigator Inkjet 90 g.m-2, encontra-se agora também
disponível no inovador Advantage Pack, uma caixa dura, nova
e reutilizável que representa uma solução nova de
empacotamento, respondendo às necessidades dos
utilizadores em casas modernas e pequenos escritórios.
EURO 2004 | NAVIGATOR CAMPEÃO PARA O ESCRITÓRIO
Outra história de sucesso da marca Navigator foi o patrocínio
do Campeonato Europeu de Futebol em 2004.
O patrocínio ao Euro 2004 aumentou significativamente a
percepção da marca Navigator. Os valores associados ao
futebol são valores que o Grupo Portucel Soporcel gosta de ver
associados à marca - dinamismo, força, o desafio de ganhar.
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Durante o torneio a marca Navigator esteve bastante visível
nos estádios, na televisão, em brochuras e panfletos, revistas em todo o lado.
O patrocínio do Navigator foi também apoiado por uma
campanha publicitária extensa e inovadora permitindo elevar o
perfil da marca e envolver o consumidor através do seu
estatuto como “Papel de Escritório Oficial do UEFA EURO
2004TM”. O espectáculo foi uma importante apresentação para
a maioria dos mercados-alvo e o veículo ideal para estabelecer
uma relação ainda mais próxima com os milhões de
consumidores. A campanha de marketing assim como o
programa de hospitalidade estiveram sempre à frente. O Grupo
foi anfitrião de mais de 2 300 parceiros Navigator como
convidados VIP em Portugal, durante as quatro semanas do
torneio.
Impulsionar a Marca
2004 foi um ano de expansão para o Navigator, tendo as
suas vendas aumentado em todos os mercados. Em 2003,
o papel Navigator foi vendido em 48 países; no final de
2004, a marca Navigator estava presente em mais de 60
países a nível mundial. No entanto, esta não foi a única
vantagem: melhorámos a nossa posição no mercado e,
consequentemente, protegemos o lugar premium que
mantemos com a marca Navigator. O investimento de
marketing foi totalmente recuperado pelos resultados
extraordinários conseguidos com a promoção do Euro 2004.
FACTOS NAVIGATOR
u

Patrocinador do EURO 2004TM.

u

Lançamento do Advantage Pack.

u

Lançamento do Navigator Eco-Logical 75 g.m-2.
www.navigator-paper.com

“2004 foi um ano de expansão para o Navigator, tendo
as suas vendas aumentado em todos os mercados.”
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PIONEER | INSPIRE-SE
Pioneer comemorou em 2004 o segundo ano de existência.
Com um impressionante crescimento nas vendas de 130%,
Pioneer teve um desempenho extremamente positivo
mostrando, mais uma vez, que há um lugar no mercado do
papel de escritório para uma marca com um conceito inovador
e um posicionamento claro.
O excelente resultado foi atingido através do forte
desenvolvimento das vendas na base da distribuição,
desenvolvida em 2003, através de planos de acção completos
de testes de experimentação e de re-compra, bem como
através da expansão geográfica para novos países, tanto na
Europa como noutros continentes. A abrangente gama de
Pioneer preenche todas as necessidades das empresárias
femininas ou modernas assistentes pessoais, principalmente
quando a situação exige o uso intensivo de cores.
FACTOS PIONEER
u

u

Expansão da distribuição geográfica: Grécia, Suíça,
Macedónia, Marrocos e Dinamarca.
Lançamento de uma embalagem em polipropileno para as
cadeias do canal de retalho alimentar.
www.pioneer-paper.com

“Com um impressionante crescimento nas vendas de 130%,
Pioneer teve um desempenho extremamente positivo ...”

˙

INACÓPIA | EXCELENTE NA IMPRESSÃO
O Inacópia tem um passado histórico rico com mais de 20 anos
no mercado. No sul da Europa, o Inacópia é uma das marcas
de papel de escritório mais conhecidas e mais fortes a nível
europeu, com uma imagem de alta qualidade e prestígio.
Inacópia foi a primeira marca de papel de escritório na Europa
a ser produzida com pasta de Eucalyptus globulus, que contém
uma série de vantagens em termos de qualidade, como a
rigidez, a espessura e a opacidade.
FACTOS INACÓPIA
u

Aumento da brancura no Inacópia Office, no segmento do
papel standard de escritório.
www.inacopia-paper.com
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MULTIOFFICE | PAPEL SEM STRESS
Baseada numa extensiva análise de mercado e de
benchmarking, Multioffice melhorou significativamente a sua
qualidade durante o ano de 2004, atingindo, e mesmo
superando, os níveis de qualidade dos papéis de escritório
premium. No entanto, Multioffice manteve a sua posição
relativamente ao preço no segmento standard. Esta
significativa melhoria na qualidade aumentou o seu valor e,
consequentemente, reforçou a sua entrada no mercado.
FACTOS MULTIOFFICE
u

u

u

Crescimento de 30%, quando comparado com as vendas de
2003.
Aumento da base de clientes, tanto em países onde
Multioffice já foi apresentado, como também em novos
países (Suíça, Dinamarca, Macedónia).
Aumento da brancura no segmento do papel standard de
escritório.

˙

DISCOVERY | A PRÓXIMA GERAÇÃO EM PAPEL DE ESCRITÓRIO
Discovery é o papel 75 g.m-2 líder na Europa. É o produto
preferido para impressão de grandes volumes de trabalho em
máquinas de alta velocidade, especialmente adaptado às
necessidades de utilizadores profissionais.
Discovery foi desenvolvido de forma a garantir o desempenho
e a consistência de qualidade de um papel tradicional de 80
g.m-2. Isso só foi possível com uma combinação única entre as
matérias primas, tecnologia e equipamentos de última geração
do Grupo Portucel Soporcel.
A redução de 5 g.m-2 faz um uso eco-eficiente dos recursos,
pois a mesma quantidade de resmas pode ser produzida com
uma redução das matérias-primas. Aliada à eficácia, a redução
de 5 g.m-2 materializa-se na poupança de recursos naturais,
tais como madeira, energia, água e proporciona geração de
menos resíduos.
Performance imbatível e eco-eficiência constituem uma
proposta valiosa de vantagens, fazendo do Discovery um
conceito inovador no mercado do papel de escritório.
FACTOS DISCOVERY
u

Reforço da presença no mercado norte-americano.

u

Distribuição alargada a mais de 40 países.
www.discovery-paper.com
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SOPORSET | A ESCOLHA CERTA
2004 | Um ano de vitórias
A fiabilidade, a performance e a conveniência são valores
geralmente associados ao Soporset - hoje o papel offset não
revestido número um na Europa: é líder em notoriedade de
marca e o papel mais usado pelos gráficos europeus*. Este
facto é claramente um reconhecimento da sua qualidade
percebida: é um papel reconhecido pela sua excelente
qualidade de impressão, pelo seu elevado desempenho em
máquina e por deter uma alta consistência de qualidade ao
longo do tempo.
FACTOS SOPORSET
u

u

u

Patrocínio dos Papies 2004 - melhor trabalho publicitário
impresso em papéis offset.
Patrocínio do EURO 2004, paralelamente com várias
promoções e acções de marketing desenvolvidas em toda a
Europa sob o tema do futebol.
Promoções online no site Soporset.

˙

INASET | A ARTE DE SER SUBLIME
2004 | Nova atitude para fortalecer a presença no mercado
europeu
Tradição, experiência e confiança são valores subjacentes ao
novo posicionamento da marca Inaset. Esta nova abordagem
foi concebida para ligar a tradição de uma marca pioneira, com
o espírito de inovação que caracteriza o Inaset e dá ênfase a
mais de três décadas como benchmark no fabrico do melhor
papel offset.
Aliada a estes valores, está a experiência do Grupo no fabrico
do papel mais branco neste segmento de mercado. Este facto
garante excelentes resultados de impressão com total
confiança numa marca premium de vantagens únicas.
Lançada no Reino Unido durante o ano de 2004, a marca está
actualmente presente em mais de 20 países a nível mundial.
FACTOS INASET
u
u

www.soporset.com
u

* Resultados obtidos através de um estudo de mercado conduzido pela EMGE
junto de gráficos de 13 mercados europeus.

Lançamento da gama Inaset no Reino Unido.
Papies 2004 - premiado o melhor trabalho de impressão
sem revestimento - Inaset Sample Folder.
Parceria da Inaset com o Museu Thyssen - Espanha.
www.inaset-paper.com

“Soporset… é líder em notoriedade de marca e o papel mais
usado pelos gráficos europeus.”
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RELATÓRIO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

“A gestão precisa de objectivos, de dedicação, e a dedicação
implica um compromisso emocional.”
Harold Geneen [Economista e Sociólogo Americano]
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CONTEXTO MACROECONÓMICO

˙

Após um período de forte crescimento que se vinha
observando desde o final de 2003 e que se manteve
praticamente ao longo do primeiro semestre de 2004, a
evolução da conjuntura económica mundial começou a registar
uma quebra de dinamismo, designadamente nas principais
economias, que evidenciaram níveis de crescimento abaixo do
seu potencial.

Acompanhando a tendência global, o nível de actividade
económica em Portugal entrou em desaceleração, após ter
dado sinais de algum dinamismo durante o primeiro semestre,
aparentemente alimentado pelo impulso proporcionado pela
melhoria das expectativas relativas aos mercados externos e
pela realização do Euro 2004, que conduziram à reanimação do
investimento, do consumo privado e do sector do turismo.

Em termos gerais, poderá considerar-se que o ano de 2004 se
caracterizou por uma evolução positiva do crescimento
económico, comparando favoravelmente com os anos
imediatamente anteriores.

Ao longo do segundo semestre, a economia portuguesa voltou
a mergulhar numa nova crise de confiança, reflectindo a falta
de dinamismo das exportações, prejudicadas pela apreciação
continuada do euro e pelo moderado crescimento das
economias europeias, justamente os mercados preferenciais
das exportações nacionais.

Os défices dos EUA e as dificuldades de coordenar as reformas
estruturais na Europa mantiveram-se como sendo os factores
mais visíveis dos problemas que se colocam ao nível dos
países desenvolvidos permanecendo, contudo, como questão
central a ausência de políticas económicas coordenadas e
coerentes que favoreçam o avanço da globalização, como
factor de progresso e equilíbrio a nível mundial.
Na zona euro, após uma evolução económica favorável no
primeiro semestre de 2004, o crescimento económico registou
uma moderação na segunda metade do ano, sob forte
influência da expressiva valorização do euro face ao dólar e da
escalada dos preços dos produtos petrolíferos.
A contribuição do comércio externo passou a ser negativa,
influenciada, em particular, pelo elevado crescimento das
importações, facto que apenas encontrou compensação na
continuidade da política monetária de teor expansionista do
BCE, permitindo o incremento da procura interna e de alguma
forma limitando a perda de competitividade das empresas
europeias.
Num contexto em que a rápida queda do dólar teve decisiva
influência sobre os riscos de curto prazo que incidem, em
especial, sobre a economia europeia, as perspectivas mais
recentes para a evolução da actividade económica na zona
euro apontam para um crescimento moderado em 2005, na
ordem de 1,8% a 1,9%.
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O crescimento da economia nacional apoiou-se no consumo
interno, fazendo disparar as importações, com as inevitáveis
consequências negativas em termos do equilíbrio externo e do
maior endividamento das famílias. Paralelamente, a quebra do
investimento público e privado, num contexto de baixos níveis
de confiança, de crescimento da taxa de desemprego, de
instabilidade política e de redução forçada da despesa pública
- imposta por severas restrições orçamentais - constituíram,
claramente, factores negativos para o desempenho da
economia.
Os elementos caracterizadores das economias que constituem
os principais mercados de destino das exportações do Grupo e,
designadamente, a elevada incerteza quanto à evolução a
curto prazo da cotação das principais moedas internacionais,
deverão permanecer sem alteração significativa em 2005.
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ACTIVIDADE COMERCIAL

“A acção não surge do pensamento, mas de uma disposição
para assumir responsabilidades.”
Dietrich Bonhoeffer [Teólogo Alemão]
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MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEL

˙

A indústria europeia de papéis finos não revestidos viveu em
2004 uma situação aparentemente paradoxal de forte
aumento da procura, em simultâneo com uma quebra nos
preços médios de venda.
O volume total de vendas dos produtores da Europa Ocidental
(para a Europa e resto do mundo) cresceu 4,7% (ou 330 mil
toneladas) face a 2003. O crescimento foi sustentado por um
incremento de 4,1% (245 mil toneladas) nas vendas dentro da
Europa Ocidental e numa subida de 31% (98 mil toneladas)
nas vendas para outros mercados europeus, que mais que
compensaram a redução de 1% (10 mil toneladas) nas
exportações para mercados não europeus.
De referir ainda que, com base em dados preliminares, se
estima que as importações de papel fino não revestido na
Europa Ocidental tenham crescido 17% (185 mil toneladas)
para 1 290 mil toneladas. Apesar deste desenvolvimento
expressivo, as importações representaram apenas 17% do
consumo aparente destes papéis na Europa Ocidental,
ocupando tipicamente os níveis mais baixos de qualidade e
consequentemente de preço.

De facto, durante o ano 2004 assistiu-se à continuação da
quebra generalizada dos preços médios de venda de papel já
verificada em 2003. Em particular, o índice de referência do
preço médio do papel de escritório standard na Europa (PIX)
recuou 9% face ao ano anterior.
O mercado dos Estados Unidos da América denotou um
crescimento mais moderado que o Europeu, justificado pela
sua maturidade. Assim, a procura de papéis finos não
revestidos subiu 0,6% (equivalente a 80 mil toneladas), e os
papéis de escritório cresceram 1,1% (60 mil toneladas) em
relação a 2003. Com os três aumentos de preço
implementados pelos fabricantes norte-americanas ao longo
do ano, o crescimento do mercado em valor foi bem mais
expressivo do que em volume.

Do exposto resulta que o consumo aparente na Europa
Ocidental cresceu 6,1% (430 mil toneladas) em 2004, sendo a
produção local responsável por 57% do volume adicional e as
importações pelos restantes 43%.

No que toca a importações, apenas as provenientes do
Canadá, Europa e Oceânia cresceram em 2004. O Grupo
Portucel Soporcel representou 2/3 do crescimento das
importações da Europa em 2004, catapultando assim Portugal
para o terceiro lugar na lista dos maiores exportadores deste
tipo de papel para os EUA (a seguir ao Canadá e Brasil).

Numa análise ao nível dos produtos, constata-se que o
consumo aparente de papel de escritório subiu 6,8% (230 mil
toneladas), enquanto que o mercado de grandes formatos
para a indústria gráfica cresceu apenas 1,6% (26 mil
toneladas). Por fim, o consumo aparente de bobinas cresceu
8,5% (175 mil toneladas), ficando contudo aquém do nível de
consumo registado em 2002.

As vendas do Grupo Portucel Soporcel nos EUA estão totalmente
focalizadas no segmento premium. Assim, o Grupo Portucel
Soporcel detém hoje nos EUA uma posição de elevado destaque
no segmento de papéis de escritório premium, com uma quota
de mercado que se estima em aproximadamente 25%.

A continuada apreciação do euro, deteriorando as margens dos
produtores europeus nos negócios denominados em dólares,
conduziu não apenas à referida substituição do destino das
exportações, mas também tornou mais apetecível para os
produtores localizados fora da zona Euro exportarem os seus
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produtos para esta zona, beneficiando assim da alavancagem
cambial nas suas margens. Como consequência deste duplo
efeito, assistiu-se a uma concorrência acrescida na Europa
Ocidental que teve como resultado uma redução significativa
dos preços, não obstante o aumento considerável na procura.
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Neste quadro, os resultados comerciais do negócio de papel do
Grupo em 2004, foram francamente positivos:
u

u

u

u

u

u

Incremento do volume de vendas de papel em 3,9%, ou
seja cerca de 36 mil toneladas, para um total de cerca de
976 mil toneladas.
Melhoria do mix de vendas, tendo os produtos
transformados em folhas aumentado para 81% das vendas
totais, contra os 66% de média da Indústria Europeia.
Crescimento nas vendas de produtos premium, para cerca
de 60% das vendas totais.
Melhoria do mix geográfico, tendo os mercados
estratégicos representado 93% das vendas totais.
As marcas próprias do Grupo assumem uma posição de
cada vez maior destaque no mix de vendas, tendo
aumentado o seu volume em cerca de 57 mil toneladas,
para 41% das vendas totais de produtos transformados em
folhas.
Apesar da evolução desfavorável do dólar, as vendas do
Grupo nos Estados Unidos da América continuam a
progredir a bom ritmo e a gerar margens crescentemente
remuneradoras. De facto, a excelente aceitação por parte
dos consumidores Americanos aos produtos e marcas do
Grupo e ao posicionamento premium das marcas de
fábrica - Navigator, Discovery e Soporset - associado às
quatro subidas de preço implementadas no mercado
norte-americano (que comparam com três dos fabricantes
locais) asseguraram margens ainda mais favoráveis em
2004 do que as verificadas em 2003.

“O Grupo detém hoje nos EUA uma posição de elevado destaque
no segmento de papéis de escritório premium, com uma quota
de mercado que se estima em aproximadamente 25%.”
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Contudo, os preços médios praticados pelo Grupo na Europa
caíram 9%, em linha com a evolução do preço médio do
mercado. Refira-se, por fim, que a melhoria do mix geográfico
associado ao desempenho positivo nos Estados Unidos da
América atenuou a quebra nos preços médios globais para
8%. O preço médio em dólares nos EUA foi em 2004 cerca de
6,0 % superior ao preço médio verificado em 2003.
As expectativas para o desempenho macro-económico da
Europa Ocidental têm sofrido recentemente revisões em baixa
por parte da generalidade dos institutos. Não sendo ainda claro
se 2005 terá um crescimento superior ou não ao verificado em
2004, o Grupo antecipa prudentemente que o seu principal
mercado (Europa Ocidental) assistirá provavelmente a um
ligeiro abrandamento no ritmo de crescimento.
Em conformidade, o Grupo antecipa para 2005 um crescimento
de 2 a 3% do consumo de papéis finos não revestidos na
Europa Ocidental, contra os 6% verificados em 2004,
sustentado sobretudo pelos papéis de escritório.
De realçar ainda que o conjunto dos investimentos realizados
em 2004 e projectados para 2005, com impacto neste ano,
implicam um aumento de capacidade de produção na Europa
que se estima inferior ao aumento projectado da procura, o
que, a confirmar-se, permitirá taxas de ocupação ainda mais
elevadas do que as verificadas em 2004.
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MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO DE PASTA

˙

A procura de pastas de mercado fora do perímetro europeu
registou, em 2004, um acréscimo significativo, principalmente
na China. No entanto, na União Europeia o ritmo de
crescimento situou-se a um nível mais modesto, em linha com
a evolução da actividade económica, situação que teve
naturais repercussões nas encomendas colocadas aos
produtores europeus que, adicionalmente, viram a sua
competitividade agravada com a forte apreciação do euro face
ao dólar, moeda de referência para a cotação da pasta.
Paralelamente, assistiu-se no mercado da pasta de fibra curta
ao acréscimo de novas capacidades de produção de pasta de
eucalipto oriundas dos países da América do Sul - cerca de 680
mil toneladas - que, para além da competitividade dos custos
de produção relativamente aos produtores europeus,
beneficiam da actual relação cambial.
A conjugação destes factores provocou:
u

u

u

u

A recuperação significativa dos preços médios em USD da
fibra longa (NBSK), que atingiram as melhores cotações
desde 2001;
Uma ligeira recuperação dos preços médios expressos em
USD da fibra curta de eucalipto, que atingiu igualmente as
melhores cotações desde 2001;
Um significativo aumento do diferencial de preço entre a
fibra longa e a fibra curta, que chegou a atingir um nível
superior a USD 100/toneladas, admitindo-se como difícil o
regresso a curto prazo de uma maior aproximação dos
respectivos preços face aos acréscimos de produção de
fibra curta que se prevêem para os próximos anos;

Apesar deste cenário marcadamente desfavorável, o Grupo
conseguiu consolidar a sua posição nos mercados europeus,
tendo registado um aumento de vendas, em volume, de cerca
de 11% relativamente ao ano anterior e terminar o ano com
um nível equilibrado de stocks. As vendas em volume
ascenderam a 608 mil toneladas.
Este desenvolvimento foi possível devido à qualidade
benchmark das pastas produzidas, com destaque para as
características da fibra de Eucalyptus globulus portuguesa, pelo
excelente nível de serviço prestado e pela presença contínua e
próxima dos mercados europeus.
As propriedades intrínsecas da pasta produzida pelo Grupo,
aliando um elevado nível de resistências fisico-mecânicas com
as excelentes propriedades estruturais e ópticas, continuaram
a proporcionar um acrescido valor aos seus clientes, com
expressão na qualidade dos seus produtos finais e na redução
dos respectivos custos de produção.
Esta focalização no cliente permitiu reforçar a presença do
Grupo junto dos produtores de papéis especiais e de impressão
e escrita com maiores exigências de qualidade do produto
final.
Apesar de se perspectivar para 2005 um acréscimo da oferta
de pasta branqueada de eucalipto oriunda da América do Sul cerca de 630 mil toneladas - as perspectivas que se desenham
são prudentemente favoráveis, tendo em conta a pujança que
se tem registado na procura, reflectida pela recente sucessão
de aumentos da cotação dos produtos, cujos efeitos são, no
entanto, minorados pela evolução cambial entre a moeda
europeia e o dólar.

A deterioração do preço médio em euros da fibra curta de
eucalipto, originando as piores cotações dos últimos 5
anos.

“… consolidação da posição nos mercados europeus, com um
aumento de cerca de 11% no volume de vendas de pasta …”
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ACTIVIDADE FLORESTAL

“Compromisso é a arte de cortar um bolo de tal forma que
toda a gente pensa ter ficado com a maior fatia.”
Ludwig Erhard [Economista e Político Alemão]

ÁREA FLORESTAL

˙

Prosseguiu-se, nos termos previamente definidos, a actividade
florestal ao serviço do Grupo, de acordo com o objectivo de
assegurar a melhoria de processos, o aumento de
produtividade e a redução de custos. Com vista a conseguir-se
um maior enfoque nestes objectivos, procedeu-se a uma
alteração significativa do modelo organizacional nesta área do
Grupo.

Em linha com a preocupação de promover a gestão activa dos
espaços florestais e estimular a adopção de práticas da gestão
florestal sustentável, foram lançadas diversas iniciativas de
âmbito regional e autárquico, orientadas, designadamente,
para fomentar o associativismo entre os produtores individuais,
para incentivar a defesa organizada da floresta contra o risco
de incêndios e para estimular a recuperação das áreas ardidas.

Tendo em vista o melhor aproveitamento das oportunidades
disponíveis no mercado, o Grupo Portucel Soporcel continuou a
adjudicar serviços de exploração florestal por concurso, prática
que se estendeu às principais obras de manutenção,
nomeadamente, selecção de rebentos de touça, controle
mecânico da vegetação de sub-coberto e manutenção de
caminhos e aceiros.
Aos meios próprios do Grupo competiu assegurar o
planeamento integrado das acções desenvolvidas, garantir a
gestão contratual do património e reunir e divulgar
informações vitais para a sua melhor exploração,
designadamente sobre o Inventário Florestal.

Estas actividades, que cobriram quase três dezenas de
autarquias, especialmente na zona centro do país, decorreram
em paralelo com a preparação interna do Grupo para a
certificação florestal das suas áreas, procurando-se avançar
simultaneamente com a certificação PEFC (Programme for
Endorsement of Forest Certification) e a certificação FSC (Forest
Stewardship Council), para o que tiveram lugar avaliações
preliminares conduzidas por peritos independentes. Neste
domínio da certificação, o Grupo Portucel Soporcel reconhece a
utilidade de melhorar a comunicação com os clientes e o
mercado, oferecendo evidências, garantidas por entidades
externas, quanto à tradicional excelência da sua gestão
florestal.

Em 2004 foram instalados cerca de 1 000 hectares de novos
povoamentos de eucalipto, assegurou-se a manutenção
programada de 7 600 quilómetros de caminhos e aceiros e de
mais de 21 500 hectares de plantações e fertilizaram-se cerca
de 11 500 hectares. A madeira de produção própria cifrou-se
em 650 mil metros cúbicos equivalentes sem casca.

Durante o exercício fortaleceram-se as pontes institucionais e
de cooperação com a CAP (Confederação dos Agricultores de
Portugal), a FPFP (Federação dos Produtores Florestais de
Portugal), a Forestis (Federação dos Produtores do Norte e
Centro) e a Fenafloresta (Federação do Movimento
Cooperativo), em sede de protocolos bilaterais.

A actividade dos viveiros do Grupo permitiu disponibilizar mais
de 1 milhão de plantas para utilização própria e 7 milhões
para clientes externos.

Estreitou-se também a cooperação com outras organizações,
designadamente universidades, merecendo especial relevo a
co-organização, com o RAIZ - Instituto de Investigação da
Floresta e Papel, da Conferência Internacional da IUFRO (União
Internacional das Organizações que se dedicam à investigação
florestal) que teve lugar em Portugal, dedicada ao eucalipto,
em Outubro de 2004.

A intensificação do relacionamento com os produtores
independentes, que asseguram 83% dos consumos de
matéria-prima para o processo industrial, continuou a ser um
objectivo prioritário e teve expressão prática num extenso
programa de actividades, genericamente orientado para a
melhoria da produtividade e para a aplicação dos conceitos de
gestão florestal sustentável.
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“No domínio da certificação florestal, ... melhorar a comunicação
com os clientes e o mercado, evidenciando a excelência da
gestão florestal do Grupo.”
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OS FOGOS FLORESTAIS
Os incêndios florestais são uma preocupação permanente da
nossa actividade. O Grupo Portucel Soporcel tem, desde há
muito, uma actuação orientada para a prevenção e combate
aos incêndios. Após a situação de verdadeira calamidade
vivida no País em 2003, o Grupo Portucel Soporcel não podia
deixar de assumir um papel ainda mais activo neste domínio,
dedicando-lhe acrescidos recursos e energias.
Dirigentes e técnicos do Grupo Portucel Soporcel aceitaram
com espírito de missão - e com o apoio activo e incondicional
da Empresa - os convites que lhe foram formulados pelo
Governo e pela Administração Pública para colaborarem na
reforma estrutural do sector florestal e para contribuirem para
mitigar os efeitos económicos e ambientais dos fogos
florestais.
O reconhecimento das competências internas do Grupo
Portucel Soporcel traduziu-se também no convite para integrar
um painel informal de especialistas a nível europeu, o WGFFP
(Working Group of Forest Fires Prevention), o qual tem por
missão propor à Comissão Europeia novos instrumentos a
enquadrar no âmbito do próximo Quadro Comunitário de
Apoio.
Os incêndios florestais ocorridos em 2004 tiveram uma
gravidade muito menor do que no ano anterior, tendo ainda
assim o património do Grupo Portucel Soporcel sido afectado
numa área de 980 hectares (ou seja, 0,7% da área florestal do
Grupo), não obstante ter-se registado um número de
ocorrências superior em 17% relativamente a 2003, o que
obrigou a um acréscimo de 36% no tempo dispendido pelos
meios aéreos em acções de apoio ao combate a incêndios.
Para o bom desempenho global do Grupo Portucel Soporcel
neste domínio dos fogos florestais muito contribuiu a Afocelca
(Acordo Complementar de Empresas entre o Grupo Portucel
Soporcel, a Celbi e a Silvicaima para a prevenção e primeira
intervenção de combate aos incêndios florestais) que
continuou a melhorar a sua eficiência, a qual se traduziu na
redução dos tempos médios de resposta, tanto no despacho
de meios (-18%) como nos tempos de chegada aos locais de
sinistro (-4%).
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A actuação da Afocelca não se restringiu ao património do
Grupo, tendo dado apoios decisivos em áreas externas, de que
se destaca a colaboração no combate ao incêndio que atingiu
a Reserva Natural da Serra da Arrábida.
O papel de relevo do Grupo Portucel Soporcel neste âmbito,
especialmente a sua expressão nacional e as boas relações
operacionais com as autoridades e bombeiros nacionais,
conduziu a que a empresa tenha sido convidada a liderar e
coordenar as acções que a COTEC Portugal (Associação
Empresarial para a Inovação) decidiu dedicar à defesa da
floresta e ao combate aos fogos florestais, as quais se
integram na “Iniciativa sobre Incêndios Florestais”. Os
primeiros resultados desta iniciativa, que consubstanciaram
uma proposta fundamentada para melhoria do sistema
nacional de prevenção e combate aos incêndios florestais,
foram apresentados no final de Novembro.
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O ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA
O abastecimento de madeira às fábricas do Grupo decorreu
com normalidade, tendo sido fornecidos cerca de 3,98 milhões
de m3, dos quais 3,35 milhões de m3 de madeiras adquiridas
no mercado interno, 604 mil m3 de madeiras provenientes das
matas próprias e 33 mil m 3 por recurso à importação.
Estes montantes reflectem um acréscimo programado do
abastecimento na ordem dos 617 mil m3, dos quais 600 mil m3
com origem no mercado interno.
Em 2004 foi inexpressiva a componente de importação e
verificou-se, em contrapartida, o aumento das aquisições de
madeira em parques exteriores, que atingiram 347 mil m3,
contra 179 mil m3 em 2003. Este aumento foi possível em
virtude do estabelecimento duma nova relação com a CP que,
proporcionando ganhos recíprocos, envolveu a melhoria das
condições logísticas, nomeadamente em Setúbal, com a
instalação de uma balança electrodinâmica, melhorias ao nível
do circuito de manuseamento e melhor disponibilidade de
meios de transporte.
Destaca-se ainda, em 2004, o reforço dos níveis de aquisição
em Portugal por parte da indústria espanhola, que se estima
tenha atingido cerca de 1 milhão de m3.
O mercado nacional de matéria-prima teve em 2004 um ano
atípico, conjunturalmente marcado pela importante alteração
qualitativa da oferta de madeira, em resultado da necessidade
do aproveitamento das extensas áreas de eucaliptal afectadas
pelos incêndios de 2003, em particular nas regiões do Vale do
Tejo e do Sul do País.
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Esse facto determinou uma sensível alteração das
características médias da madeira fornecida às fábricas, em
especial em Setúbal, mas também na Figueira da Foz. Essa
madeira, sujeita a sobreaquecimento, com idades médias de
corte baixas e densidades anormalmente reduzidas, induziu
acréscimo de custos de processamento e menor produtividade
no processo industrial, assim como uma insuficiência no
fornecimento de madeira com casca.
Neste contexto desfavorável, verificou-se um decisivo
empenho do Grupo Portucel Soporcel no apoio aos produtores
florestais, fornecedores e demais agentes da cadeia florestal,
ao absorver aquela oferta de qualidade deficiente,
correspondendo também à solicitação expressa do Governo no
sentido de contribuir para minorar os efeitos dos fogos na
economia dos agentes da fileira florestal.
Num plano mais geral, é importante enquadrar o
comportamento do mercado nacional de madeira de eucalipto
no quadro da evolução dos mercados mundiais de matériaprima que lhe são mais afins.

Por outro lado, em 2004, e dada a valorização do euro face ao
dólar, os preços em Portugal distanciaram-se ainda mais
relativamente aos prevalecentes em outras áreas geográficas
produtoras de pasta de fibra curta, em particular dos da
América do Sul.
Os ganhos de eficiência e produtividade, incluindo no que
respeita à matéria prima, que detém um peso importante na
estrutura de custos da nossa indústria, tornam-se assim um
imperativo de competitividade para a fileira florestal, para o
qual todos os seus intervenientes têm de estar preparados.
A manutenção da capacidade competitiva da indústria nacional
de pasta e papel depende também do aprovisionamento de
matéria-prima florestal em condições compatíveis com a
importância deste factor de produção nos custos do produto
final, ajustando-se assim à natureza de um sector altamente
concorrencial e cada vez mais globalizado. Assim, é desejável
que os termos de troca que se estabelecem entre todos os
agentes da fileira florestal nacional sejam equilibrados nas
oportunidades e riscos que lhe estão associados, procurando
manter as condições de sustentabilidade competitiva.

O mercado português, assim como o espanhol são ainda,
mesmo na Europa, aqueles em que se registam os mais
elevados preços de madeira, quer à porta da fábrica, quer em
pé paga ao produtor. Este diferencial foi acentuado pelo facto
de, já no início de 2005, se terem registado importantes
movimentos de descida nos preços da madeira para a indústria
da pasta de papel nos países nórdicos, em particular na Suécia
e Finlândia. Este factor tem um importante impacto negativo
na competitividade da produção de pasta na Península Ibérica
devendo suscitar a reflexão de todas as partes interessadas da
fileira florestal nacional.
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ACTIVIDADE INDUSTRIAL

“O capital intelectual exige tanto competência como empenho.”
David Ulrich [Professor Americano de Gestão da Universidade de Michigan]

ACTIVIDADE INDUSTRIAL

˙

PRODUÇÃO
No exercício de 2004 todas as fábricas do Grupo excederam os
anteriores máximos de produção anual, tendo as produções
globais de pasta branca e papel aumentado respectivamente
2,5% e 4,1% face ao ano anterior.

Na Figueira da Foz, entrou em produção, em Dezembro, a nova
caldeira de recuperação que possibilitará um aumento
importante dos níveis de produção actuais.

PRODUÇÃO [103 t]

2004

247

2003

244

CACIA

2004

499

2003

480

SETÚBAL

FIGUEIRA
DA FOZ

2004

508

2003

499

0

250

500

PRODUÇÃO DE PASTA DO GRUPO

2004

252

2003

237

750

2004

2003

1 254

1 223

0

2004

730

2003

706

250

PRODUÇÃO DE PAPEL DO GRUPO

A melhoria da eficiência de desempenho na fábrica de papel
da Figueira da Foz permitiu, como já tinha acontecido em
2003, a ultrapassagem dos anteriores máximos anuais de
produção das duas máquinas de papel em 4 800 toneladas e
11 100 toneladas. O aumento na produção de papel em
Setúbal deve-se essencialmente ao sucesso do investimento
de modernização da MP1, que possibilitou um aumento de
24,5% face ao ano anterior, sem embargo de as restantes
máquinas terem igualmente ultrapassado os anteriores
máximos anuais de produção.
Em ambas as fábricas têm sido ensaiadas com sucesso
iniciativas de redução de consumo de pasta de fibra longa,
com aumento da integração de pasta de eucalipto, o que
contribuiu, de forma assinalável, para a redução sustentada
dos custos de produção do papel.

SETÚBAL

FIGUEIRA
DA FOZ

No entanto, o posterior aumento de ritmo e uma maior
regularidade permitiram a recuperação e ultrapassagem dos
respectivos orçamentos anuais. Em Setúbal, a produção do ano
anterior foi mesmo ultrapassada em 4,1%, apesar daquela
redução.

500

750

2004

2003

982

943

No decorrer deste exercício, o Grupo promoveu alterações no
seu estatuto de produtor de energia a partir de recursos
renováveis, o que se traduz num aumento significativo da
receita de venda de excedentes de energia. A redução dos
custos de energia foi ampliada pelos investimentos
anteriormente realizados nas caldeiras de biomassa da
Figueira da Foz e de Setúbal, que permitiram a sua optimização
e a consequente redução de consumo de combustíveis
adquiridos.

Pasta branqueada de eucalipto [BEKP]
Papéis finos não revestidos [UWF]

As produções de pasta de Cacia e Setúbal foram afectadas pela
paragem e redução de ritmo ocorridas em Janeiro para fazer
face ao nível excessivo de stocks, em que se abstiveram de
produzir 12 000 toneladas e 7 500 toneladas, respectivamente.

O esforço de terciarização nas áreas de actividade periféricas
tem continuado em todas as fábricas, com resultados
satisfatórios do ponto de vista da eficiência e favoráveis do
ponto de vista da redução de custos. São os casos,
nomeadamente, das áreas de transformação e armazéns, nas
fábricas de papel, e da manutenção, oficinas e operação do
parque de madeiras, nas fábricas de pasta.

“Em 2004 as fábricas do Grupo excederam os anteriores
máximos de produção anual.”
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INVESTIMENTO
O investimento industrial, enquanto factor determinante do
incremento da produtividade e da competitividade do Grupo,
mereceu um esforço importante no período, designadamente
nos domínios da modernização do parque industrial, da
melhoria de eficiência e produtividade e do aperfeiçoamento
ambiental.
A atenção crescente que o Grupo tem dedicado à actividade de
produção de energia a partir de recursos renováveis conduziu
à realização de alterações nas redes de distribuição de
electricidade das três fábricas de pasta, onde foi optimizada a
valorização da energia nelas produzida.
Estas alterações já tiveram efeitos nos resultados do exercício
de 2004 da Figueira da Foz e de Setúbal, e terão igualmente
um impacte significativo em Cacia, a partir de Janeiro de 2005.

Foram ainda realizadas importantes intervenções no adutor
interno de água industrial, no descascador 1, no forno de cal,
na caldeira auxiliar e no turbo-gerador. Na fábrica de papel, foi
optimizada a secaria da MP1, para além da conclusão da 2ª
fase da modernização do seu sistema de controlo processual e
da actualização do seu sistema de controlo da qualidade.
Neste exercício, foi alienada a participação de 8% que a
Portucel S.A. detinha no capital social do Grupo Empresarial
Ence, S.A., sociedade espanhola produtora de pasta de
eucalipto, uma vez que desta participação não resultavam
quaisquer tipos de sinergias, não tendo, portanto, um cariz
estratégico para o Grupo Portucel Soporcel.
Esta operação foi concretizada em bolsa, gerando um encaixe
total de 45,6 milhões de euros e uma mais valia de 23,4
milhões de euros.

Em Cacia, foram investidos cerca de 20,3 milhões de euros,
tendo-se dado início ao projecto de substituição das duas
actuais caldeiras de recuperação por uma nova unidade que
permitirá indispensáveis melhorias na segurança e fiabilidade
da exploração, bem como na capacidade de produção e nos
parâmetros de impacte ambiental.
Na fábrica de pasta de Setúbal, em que o investimento
industrial ascendeu a cerca de 9,8 milhões de euros, iniciou-se
o projecto do novo electrofiltro para a caldeira de recuperação,
que permitirá a obtenção de valores de emissão de partículas
significativamente mais reduzidos e dentro dos limites legais
que passarão a vigorar em futuro próximo.
Na fábrica de papel de Setúbal foram investidos cerca de
10,9 milhões de euros, essencialmente dirigidos para a
modernização e actualização de equipamentos e instalações,
na sequência da orientação seguida desde 2000 de optimizar
a capacidade de produção da fábrica através da melhoria da
eficiência operacional e da qualidade da produção.
Na Figueira da Foz, o investimento industrial situou-se em
cerca de 78 milhões de euros. Na fábrica de pasta, é de
destacar a conclusão e entrada em funcionamento da nova
caldeira de recuperação, o equipamento mais determinante
para a melhoria da situação ambiental, para a fiabilidade do
desempenho fabril e para a evolução da potencial capacidade
de produção da fábrica.

ACTIVIDADE INDUSTRIAL | RELATÓRIO E CONTAS 2004 | GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

| 37

AMBIENTE E QUALIDADE

“Durante toda a minha vida, foi a minha exigência para com a
verdade que me ensinou a beleza do compromisso.”
Mahatma Gandhi [Filósofo e Político Indiano]

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

˙

O Grupo Portucel Soporcel desenvolveu em 2004, no âmbito
do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel - um
vasto programa de investigação e desenvolvimento dirigido
para a geração de know-how que permita minimizar o
impacte ambiental das operações, maximizar a eficiência dos
recursos naturais, reduzir os custos de produção e desenvolver
a aptidão dos produtos fabricados às necessidades do mercado
e da sociedade.
No domínio do desenvolvimento de plantas geneticamente
melhoradas, têm vindo a ser disponibilizadas plantas com valor
económico acrescido para a cadeia de produção industrial,
visando o aumento da produtividade na floresta e a melhoria
da qualidade da madeira. Este objectivo tem vindo a ser
prosseguido complementarmente através de projectos de
descrição do genoma do eucalipto com as principais empresas
brasileiras e espanholas, Universidade da Carolina do Norte,
IBET, ITQB - Instituto de Tecnologia Química e Biológica e
Universidade de Toulouse.
O Grupo participa no IBET - Instituto de Biologia Experimental
e Tecnológica, designadamente na sua Direcção, reconhecendo
a importância que esta iniciativa tem para o desenvolvimento
nacional através da Biotecnologia.
Refira-se que o conhecimento actualmente disponível sobre as
necessidades nutricionais do eucalipto e a aplicação de
ferramentas de diagnóstico do solo e do estado nutricional dos
povoamentos permitem já uma gestão cuidadosa da
fertilização, o que constitui factor essencial para a manutenção
de uma elevada produtividade dos eucaliptais.
Por forma a garantir uma gestão sustentável da floresta, cada
unidade de gestão florestal encontra-se caracterizada de
acordo com parâmetros de solo, clima, orografia e outros
indicadores relevantes para os processos de decisão e de
controlo dos riscos associados. Consequentemente, os Planos
de Intervenção Florestal são adequadamente fundamentados
no conhecimento científico e tecnológico.
Salientam-se, também, os desenvolvimentos inovadores na
área da protecção integrada contra as principais pragas e
doenças do eucalipto, em especial a Phoracantha
semipunctata e Gonipterus scutellatus, onde se destacam a
monitorização das populações de insectos, a utilização racional
de armadilhas, os cortes sanitários e a libertação e
acompanhamento de inimigos naturais.
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O RAIZ participou na definição de procedimentos e critérios
adoptados pela Gestão Florestal do Grupo que permitem
cumprir os requisitos da Norma Portuguesa NP4406/2003 Sistemas de Gestão Florestal Sustentável.
No âmbito da investigação tecnológica, o RAIZ continuou a
desenvolver soluções orientadas para melhorias na
transformação das matérias primas no processo de produção
de pasta e no conhecimento da contribuição das características
das fibras para as diferentes propriedades finais dos papéis. Foi
também desenvolvida uma metodologia para identificação de
impurezas no papel, o que permite ao Grupo prestar, nesta
matéria, um apoio acrescido aos seus clientes.
No domínio do ambiente, onde é objectivo prioritário o
aumento da eco-eficiência das unidades de produção de pasta,
designadamente através da redução do consumo de água, foi
efectuado um esforço de identificação e estudo de soluções
aplicadas às unidades industriais. Simultaneamente, foram
desenvolvidos métodos de monitorização e modelos de
simulação aplicáveis à optimização do processo e do impacte
ambiental das fábricas.
Também no desenvolvimento do produto papel tem o Grupo
investido com resultados assinaláveis, seja no domínio de
ganhos no valor percebido pelos clientes, seja no domínio da
estabilidade do processo, em múltiplos projectos que
desenvolveu em parcerias externas. De realçar, pelo seu
elevado alcance, a patente de um inovador processo óptico de
controlo on-line de algumas propriedades do papel.
Estas múltiplas iniciativas decorrem num quadro de apoio e
concertação permanente envolvendo diversas universidades
portuguesas.
Finalmente, e não menos importante, é o papel pró-activo, que
no âmbito da COTEC tem o Grupo vindo a desempenhar, de
alavancagem e colaboração com algumas das principais
empresas portuguesas na exploração de vias de promoção da
competitividade nacional.

AMBIENTE E QUALIDADE

˙

SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA
Com a obtenção da certificação ambiental do Complexo
Industrial de Setúbal pela Norma NP EN ISO 14001, o Grupo
Portucel Soporcel concluiu em 2004 o ciclo de integração e
certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade e do
Ambiente nas suas três fábricas.
Neste exercício foi desenvolvido no Grupo Portucel Soporcel o
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, em
conformidade com as Normas NP 4397 e OHSAS 18001, e
cobrindo as actividades de todas as fábricas do Grupo, processo
cuja conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2005.
Todos os outros sistemas estão certificados e mantiveram essa
condição nas várias auditorias de acompanhamento ou
renovação realizadas durante o ano pelas entidades
competentes.

“Grupo obtém as Licenças Ambientais, no âmbito da directiva
relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP),
para o Complexo Industrial da Figueira da Foz e para a Fábrica
de Pasta de Setúbal.”
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DESEMPENHO AMBIENTAL
O Grupo Portucel Soporcel continua a ter as questões
ambientais na primeira linha das preocupações da
Administração, dos responsáveis técnicos e dos trabalhadores
em geral, numa adesão generalizada aos princípios e práticas
do desenvolvimento sustentado.
O Conselho de Impacte Ambiental da Portucel, presidido por
uma personalidade independente e incluindo representantes
de universidades e institutos de investigação, continuou a
acompanhar a actividade ambiental da Empresa através de
reuniões semestrais regulares e a dar pareceres independentes
ao Conselho de Administração a propósito de questões
ambientais, sempre que solicitado.
O Grupo manteve uma presença activa no World Business
Council for Sustainable Development, instituição que tem visto
reforçada a sua influência, tanto a nível nacional como
mundial.
Em 2004 foram ultimados os dossiês relativos à obtenção das
licenças ambientais no âmbito da directiva relativa à Prevenção
e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), para os Complexos
Industriais da Figueira da Foz e de Setúbal, tendo-se já obtido
as licenças para o Complexo Industrial da Figueira da Foz e para
a fábrica de pasta de Setúbal. Está previsto que a licença para
a fábrica de papel de Setúbal seja emitida durante o primeiro
semestre de 2005. No cumprimento dos calendários
estabelecidos para o Grupo, em 2005 será a vez da Fábrica de
Cacia apresentar o seu processo de licenciamento ambiental às
autoridades competentes.
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O licenciamento ambiental, que resulta da entrada em vigor da
directiva da PCIP, traduz um mais elevado grau de exigência
dos indicadores ambientais das fábricas de pasta e papel e um
sistema mais completo e exigente de medição e
monitorização dos seus parâmetros ambientais, tendo em
todas as fábricas sido executados planos directores ambientais,
no sentido de garantir que todas estivessem em condições de
obter a sua licença ambiental através do cumprimento estrito
das imposições da directiva.
No domínio do Comércio Europeu de Licenças de Emissão de
CO2, foram realizados em 2004 os trabalhos preparatórios para

os pedidos dos Títulos de Emissão de Gases com Efeito de
Estufa, que serão entregues no início de 2005, sendo previsível
que as licenças de emissão atribuídas às instalações do Grupo
Portucel Soporcel, no âmbito do Plano Nacional de Atribuição
de Licenças de Emissão (PNALE), sejam suficientes para cobrir
as necessidades da sua actividade.

˙

INDICADORES AMBIENTAIS
Os principais parâmetros relevantes para caracterizar o desempenho ambiental das fábricas do Grupo são indicados nos quadros
seguintes, em termos coerentes com a directiva da PCIP.
No que se refere ao cumprimento da actual legislação portuguesa ainda em vigor, as fábricas do Grupo atingiram integralmente os
valores impostos.
EFLUENTES LÍQUIDOS
CAUDAL

SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS [SST]

62

CACIA

1,8

CACIA

30

0,9

SETÚBAL

SETÚBAL

22

0,6
32

FIGUEIRA
DA FOZ

1,3

FIGUEIRA
DA FOZ

12

0,5

[m3/t]
0

40

20

60

[Kg/t]

80

0

CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO [CQO]

1

1,5

2

CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE OXIGÉNIO 5 DIAS [CBO5]

17

CACIA

0,5

1,2

CACIA

10

0,6

SETÚBAL

SETÚBAL

1,6

0,2
13

FIGUEIRA
DA FOZ

2,0

FIGUEIRA
DA FOZ

5

0,7

[Kg/t]
0

5

10

15

[Kg/t]

20

0

0,5

1

1,5

2

COMPOSTOS ORGÂNICOS ABSORVÍVEIS [AOX]

EMISSÕES GASOSAS

0,17

CACIA

VALORES MÉDIOS 2004
SETÚBAL

PARÂMETRO

0,16
FÁBRICAS DE PASTA

FIGUEIRA
DA FOZ

0,12
[Kg/t]
0

Pasta

0,05

0,10

0,15

0,20

PARTÍCULAS

S total

NOx

CACIA

0,31

0,54

1,33

SETÚBAL

0,84

0,51

1,06

FIGUEIRA DA FOZ

0,33

0,41

1,16

UNIDADE [kg/tAD]

Papel

Para além do generalizado aperfeiçoamento dos parâmetros ambientais que resultou do importante plano de investimentos no
domínio do ambiente concretizado nos últimos anos, a redução do consumo de água e a valorização crescente dos resíduos sólidos
são duas das vertentes do impacte ambiental que têm merecido uma atenção permanente por parte das três fábricas do Grupo.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

“Jamais duvide que um punhado de cidadãos que pensam e
levam os seus compromissos a sério seja capaz de mudar o
mundo. São de facto os únicos que até hoje o conseguiram
fazer.”
Margaret Mead [Antropóloga Americana]

RECURSOS HUMANOS

˙

No final do ano, encontravam-se ao serviço do Grupo, 2 141
trabalhadores, dos quais 2 113 com vínculo laboral
permanente.
Prosseguiram-se as acções orientadas para o aumento de
produtividade do Grupo, designadamente através da
identificação de postos de trabalho que se tornaram
redundantes, o que se traduziu na redução em cerca de 3% do
número de colaboradores.
Mantendo a coerência com as políticas seguidas no Grupo no
sentido de melhorar a qualificação dos trabalhadores e
desenvolver as suas competências, foram durante o ano de 2004
dedicadas à formação 132 145, horas que corresponderam a cerca
de 3,5% das horas trabalháveis. Neste domínio, realizaram-se
1 237 acções de formação, nas quais participaram 10 289
formandos, que equivale a uma taxa de participação de 91%.
As constantes preocupações com a segurança e higiene no
trabalho e com a sensibilização permanente dos colaboradores
para estas questões conduziram, neste âmbito, à realização ao
longo do ano de diversas acções de formação, cujo número de
horas utilizadas correspondeu a cerca de 11% do total de horas
dedicadas à formação.
Em resultado destas iniciativas, os indicadores na área
da sinistralidade apresentaram significativa melhoria
comparativamente ao ano transacto, registando-se uma
redução no número de acidentes de trabalho, traduzida numa
diminuição dos casos declarados de incapacidade, que
apresentaram os valores mais baixos dos últimos anos.
Ainda no decurso de 2004, foram promovidas diversas acções
de sensibilização em matéria de higiene e segurança para
colaboradores e prestadores de serviços, tendo em vista a
implementação do processo de certificação do Grupo, no
âmbito dos Sistemas de Qualidade Ambiente e Segurança.

“… os indicadores na área da sinistralidade apresentaram
significativa melhoria …”
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

˙

Crescer com sustentabilidade, económica, ambiental e social,
preservando os recursos naturais e promovendo uma acrescida
responsabilização na relação com a sociedade envolvente, dos
accionistas aos colaboradores, parceiros comerciais e
comunidade em geral, constitui o compromisso assumido pelo
Grupo nos objectivos que regem o seu desenvolvimento.
A aposta na inovação visando a melhoria qualitativa dos
produtos finais, a diferenciação das marcas de papel do Grupo,
a constante melhoria da eficiência dos processos produtivos e
da gestão florestal, a minimização dos impactes ambientais da
actividade industrial, o desenvolvimento das competências
técnicas e comportamentais dos colaboradores e o
envolvimento activo em projectos de responsabilidade social,
constituem parte integrante de uma conduta assente nos
princípios do desenvolvimento sustentável.
Neste enquadramento, o Grupo Portucel Soporcel participa
activamente em organizações que, a nível nacional e
internacional, promovem a divulgação dos objectivos do
desenvolvimento sustentável e de práticas socialmente
responsáveis, como o BCSD Portugal - Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável e a RSE Portugal Associação Portuguesa para a Responsabilidade Social das
Empresas.
O envolvimento do Grupo nestas organizações caracterizou-se,
em 2004, por uma participação activa em iniciativas que
mobilizaram de forma efectiva o tecido empresarial nacional e
as ONG's (organizações não governamentais) num esforço
conjunto de cooperação e profissionalização dos contributos no
âmbito da responsabilidade social. Destacam-se, neste
contexto, o lançamento em versão portuguesa das Directrizes
da Global Reporting Initiative (GRI), a realização do 1º Fórum
de Desenvolvimento Sustentável, onde foi lançada a primeira
revista especializada na área da responsabilidade social
empresarial em Portugal, a Impactus, cuja edição é apoiada
pelo Grupo Portucel Soporcel, e o fórum “A Responsabilidade
Social em Acção” promovido pelo BCSD Portugal.
Visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade
envolvente e a preservação do meio ambiente, o Grupo apoiou
vários projectos de responsabilidade social e ambiental,
salientando-se os donativos a instituições humanitárias que
desenvolvem a sua actividade junto das populações
carenciadas e grupos de risco da sociedade local, assim como
o contributo prestado às escolas através de ofertas de papel
para fins educacionais.

Destacam-se ainda, em 2004, os apoios dados aos seguintes
projectos:
u

u

u

u

u

u

u

Projecto Delfim, que tem como objectivo a preservação
dos golfinhos do Estuário do Sado;
Projecto pedagógico Herdade “Cantar de Galo”, cuja
finalidade consiste no desenvolvimento de programas
didácticos de divulgação e contacto com a natureza. Este
programa contou, em 2004, com a visita de cerca de
50.000 crianças;
Sensibilização para a gestão florestal sustentável no Dia
Mundial da Floresta, data em que foram oferecidas 7 000
plantas de diferentes espécies florestais, acompanhadas
do manual “Como Plantar” editado pelo Grupo;
Projecto de voluntariado “Juntos pela Floresta, Juntos
contra o Fogo”, em parceria com a Direcção Geral de
Florestas, Instituto de Conservação da Natureza e Instituto
Português da Juventude, visando a promoção do espírito
de cidadania e sensibilizar as populações para a
preservação do património ambiental;
Edição de um “Bloco Ambiental”, iniciativa dirigida aos
alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário do
concelho da Figueira da Foz levada a cabo em conjunto
com a Câmara Municipal;
Realização de um “Diário de Férias” subordinado ao tema:
Água e Resíduos, distribuído aos 1º e 2º ciclos do ensino
básico do concelho de Leiria, em estreita colaboração com
a Câmara Municipal;
Projecto de colaboração com o Agrupamento Vertical das
escolas do 2º e 3º ciclos de Cacia que consiste na instalação
de uma estação meteorológica reutilizando o equipamento
da antiga torre meteorológica da Fábrica de Cacia.
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DESEMPENHO
ECONÓMICO-FINANCEIRO

“Planos não passam de boas intenções, a não ser que
rapidamente degenerem em trabalho árduo.”
Peter F. Drucker [Escritor e Consultor de Gestão Austríaco]
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

˙

Durante o ano de 2004, foram continuadas as acções
tendentes à progressiva uniformização e actualização dos
sistemas de suporte à gestão e funcionamento do Grupo
Portucel Soporcel, entre as quais se salientam:
u

u

u

u

u
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A entrada em funcionamento, na Soporcel e Aliança
Florestal, da solução aplicacional correspondente à
uniformização dos processos contabilísticos e financeiros
do Grupo;
A continuação da implementação do Sistema Integrado de
Planeamento Florestal, na perspectiva de dotar o Grupo
Portucel Soporcel de uma solução analítica para apoio à
gestão da actividade florestal;
O desenvolvimento e implementação de soluções, com o
objectivo de dotar o Grupo Portucel Soporcel de um
Sistema de Informação Industrial, tendente à satisfação
dos requisitos exigidos pela complementação das
operações fabris;
A continuação da implementação de sistemas de suporte
à decisão, nomeadamente nas áreas da informação de
gestão, comercial e produção;
A implementação de soluções tendentes a suportar novos
processos e novas formas de comercialização de produtos
de papel, incluindo o alargamento da base de clientes com
os quais se estabeleceram práticas de comércio
electrónico.
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Destaca-se ainda:
u

u

u

A disponibilização de um sistema de gestão operacional da
recepção de madeiras e outros produtos no Complexo
Industrial de Setúbal;
A disponibilização, no Complexo Industrial de Setúbal, de
um sistema de digitalização e gestão documental de
correspondência, com o respectivo encaminhamento,
arquivo e associação de imagem ao registo contabilístico
no que respeita aos documentos financeiros;
A entrada em funcionamento de uma nova solução de
gestão de assiduidade e controlo de acessos no Complexo
Industrial da Figueira da Foz.

MERCADO DE CAPITAIS

˙

Embora nos primeiros meses de 2004 os índices das
principais bolsas internacionais tivessem evoluído muito
satisfatoriamente, as expectativas de significativas valorizações
ao longo do ano não vieram a confirmar-se, sendo os ganhos
obtidos mais modestos do que se verificara em 2003.
Evidenciando um desempenho inferior ao do ano anterior, a
Euronext Lisboa esteve entre as bolsas mundiais que
acumularam maiores valorizações em 2004, tendo o PSI-20
encerrado o ano com um ganho de 12,6%, superando os
ganhos conseguidos pelos principais mercados de referência
europeus e norte-americanos. O volume de negócios na bolsa
portuguesa registou um aumento superior a 50% quando
comparado com 2003.

PORTUCEL versus PSI 20

130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
31 DEZ 03

31 MAR 04

PSI 20

Os índices do sector das pastas e papéis acompanharam a
tendência geral dos mercados bolsistas, terminando o ano com
valorizações mais modestas do que em 2003, reflectindo o
comportamento misto registado pelas empresas, tanto
europeias como norte-americanas.
As acções da Portucel encerraram o ano com uma valorização
acumulada de 2,14%, cerca de 10 pontos percentuais abaixo
da média do mercado nacional, tendo perdido 6% desde que
foi tornada pública, a 14 de Dezembro, a revisão ordinária da
composição do índice PSI-20 que decidiu a exclusão temporária
das acções da Portucel, como resultado da reduzida liquidez
dos títulos, subsequente à OPA lançada pelo Grupo Semapa em
Setembro.
Deste modo, embora os títulos tenham deixado de estar
representados no actual índice bolsista português, as razões
que o justificam permitiram dotar o Grupo de uma estrutura
accionista sólida e estável, capaz de lhe assegurar as melhores
condições para prosseguir os seus objectivos de crescimento
e consolidação.
Em termos de transacções, a Portucel negociou durante 2004
cerca de 132 milhões de acções, equivalente a uma média
mensal de 11 milhões de acções.

30 JUN 04

30 SET 04

31 DEZ 04

PORTUCEL

Durante o ano em apreciação ficou concluída a 2ª fase de
reprivatização da Portucel, tendo a Semapa - Sociedade de
Investimento e Gestão, SGPS, S.A., através da sua participada
Seinpart - Participações, SGPS, S.A. adquirido, em Junho de
2004, 30% do capital social da empresa. No início do 3º
trimestre, a Semapa Investments BV, uma outra subsidiária da
Semapa, lançou uma OPA sobre a totalidade das acções da
Portucel, em resultado da qual o Grupo Semapa passou a deter
60,37% do capital e dos direitos de voto da Portucel. A 15 de
Novembro, a Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão,
SGPS, S.A. comunicou ao mercado que passara a ser, a partir
daquela data, titular directa e indirectamente de 67,1% do
capital e dos direitos de voto da Portucel, em resultado da
compra, através da Semapa Investments BV, de acções
representativas de 6,73% do capital.
Nos termos do Artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários os
detentores de participações qualificadas eram, em 31 de
Dezembro de 2004:
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

67,10%

Portucel, SGPS, S.A.

25,72%

Santander Pensões - Soc. Gestora de Fundos de Pensões, S.A.

4,065%

MERCADO DE CAPITAIS | RELATÓRIO E CONTAS 2004 | GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

| 51

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS

˙

O quadro seguinte sintetiza a evolução de alguns dos principais indicadores de actividade e de estrutura patrimonial do Grupo:

milhões de euros

2004

2003

VENDAS TOTAIS

980,9

1 000,6

RESULTADOS OPERACIONAIS
RESULTADOS FINANCEIROS

66,6

111,0

- 31,6

- 44,3

33,3

66,8

CASH FLOW

184,7

211,9

EBITDA

218,0

256,0

RESULTADOS LÍQUIDOS

EBITDA / VENDAS (em %)

22%

26%

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

873,0

948,4

INVESTIMENTOS

130,0

129,0

1,08

1,03

0,45

0,41

0,45

0,46

resultados operacionais / (activo líquido total - passivo não remunerado)

3%

5%

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO / EBITDA

4,0

3,7

COBERTURA DO IMOBILIZADO
capital permanente / (imobilizado líquido + existências m/l prazo)
AUTONOMIA FINANCEIRA
(capital próprio + interesses minoritários) / activo líquido
LEVERAGE
endividamento líquido / (capital próprio + interesses minoritários +
+ endividamento líquido)
ROCE

Os bons indicadores de eficiência operacional e comercial do Grupo - traduzidos em novos máximos anuais na produção e vendas de
pasta para mercado e de papel - não tiveram a correspondência desejada a nível de resultados, devido aos já referidos factores
adversos de nível de preços e de taxas de câmbio.
É, no entanto, importante referir que os níveis de rendibilidade conseguidos comparam, em geral, favoravelmente com as empresas
congéneres a nível europeu.
Durante o exercício foi possível operar uma redução no nível de endividamento líquido de cerca de 75 milhões de euros, apesar da
distribuição de dividendos e do considerável esforço de investimento.
A estrutura financeira do Grupo, medida pelo rácio de autonomia financeira, pela cobertura do imobilizado por capitais permanentes
e pelo indicador de leverage foi reforçada durante o exercício.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

˙

As perspectivas de evolução da economia internacional
continuarão a ser fortemente condicionadas pelas tensões
políticas em zonas de grande sensibilidade geo-estratégica,
pelo nível elevado e volatilidade dos preços do petróleo e pelo
agravamento dos défices orçamental e de transacções
correntes dos EUA. Neste enquadramento, é prudente
considerar que o ritmo de crescimento da economia
internacional, e em particular no espaço da União Europeia
será, no futuro imediato, inferior ao registado em 2004.
Adicionalmente, a persistência dos factores que pressionam a
manutenção do euro em níveis demasiado elevados constitui
mais um severo óbice a uma recuperação para níveis de
crescimento expressivos, especialmente nos sectores e nos
países mais expostos à concorrência externa.

˙

REFERÊNCIAS FINAIS
Num ano muito difícil para as empresas europeias de pasta e
papel, fortemente penalizadas pela evolução cambial
desfavorável, o Grupo conseguiu, graças ao empenho decisivo
dos seus colaboradores, ter um comportamento operacional
excelente. Queremos igualmente manifestar o reconhecimento
aos nossos clientes, fornecedores e instituições financeiras,
com os quais mantemos um relacionamento estável e
mutuamente vantajoso, assim como aos órgãos de fiscalização
das empresas do Grupo. Uma palavra de muito apreço é
também devida aos nossos accionistas, que têm expressado a
sua confiança no desenvolvimento do Grupo Portucel Soporcel.

Neste quadro, estima-se que a evolução da procura dos papéis
finos não revestidos, na Europa, apresente um crescimento
moderado face a 2004, impulsionado sobretudo pelos papéis
de escritório, mantendo-se os preços dos produtos, em média,
a níveis não superiores aos registados em 2004.
Na pasta branqueada de eucalipto, as perspectivas terão
igualmente que ser prudentes.
Embora se tenha assistido nos últimos meses a sucessivos
aumentos da cotação do produto, as expectativas de
crescimento dos preços expressos em euros continuarão muito
condicionadas pela evolução que a divisa europeia expressar
face ao dólar, factor decisivo para a competitividade da
indústria europeia da pasta e do papel. Poderão, igualmente,
ter algum impacto os acréscimos de capacidade previstos para
este ano por parte de produtores sul-americanos.
O Grupo Portucel Soporcel reforçará as medidas orientadas
para atingir a maior eficiência e racionalização em todas as
suas empresas e unidades de negócio, visando incrementar de
forma significativa a produtividade das suas operações, ciente
de que a manutenção de uma base de custos competitiva é
decisiva para o desenvolvimento e fortalecimento do Grupo.
É esta também uma condição indispensável para prosseguir a
sua estratégia de crescimento e integração, com a qual
continuará a consolidar a posição de destaque de que beneficia
no sector.
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APLICAÇÃO DE RESULTADOS

˙

Na sequência de proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral realizada no dia 19 de Abril de 2005 aprovou a seguinte
distribuição do resultado líquido do exercício, que foi de 33 336 944,48 euros:
u

Para Reserva Legal, nos termos da legislação em vigor: 1 666 847,22 euros.

u

Para reserva destinada à Estabilização de Dividendos, prevista no artº 25, alínea b) dos Estatutos da Sociedade: 3 198 091,81 euros.

u

Para Dividendos: 28 472 005,45 euros.

Setúbal, 25 de Fevereiro de 2005

O Conselho de Administração

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira | Presidente
José Alfredo de Almeida Honório | Vogal
Manuel Soares Ferreira Regalado | Vogal
Manuel Maria Pimenta Gil Mata | Vogal
Luis Alberto Caldeira Deslandes | Vogal
Carlos Eduardo Coelho Alves | Vogal
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CORPOS SOCIAIS
Os Órgãos Sociais da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. têm a seguinte constituição:

Mesa da Assembleia Geral
Presidente:

João António de Morais Silva Leitão

Vice Presidente:

Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura

Secretário:

António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis

Conselho de Administração
Presidente:

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais:

José Alfredo de Almeida Honório
Manuel Soares Ferreira Regalado
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Luis Alberto Caldeira Deslandes
Carlos Eduardo Coelho Alves

Comissão Executiva
Presidente:

José Alfredo de Almeida Honório

Vogais:

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Manuel Soares Ferreira Regalado
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Luis Alberto Caldeira Deslandes

Fiscal Único
Efectivo:

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC,
representada pelo Dr. Abdul Nasser Abdul Sattar ou pelo Dr. António Alberto Henriques Assis.

Suplente:

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC,
representada pela Drª Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão ou Dr. José Manuel Henriques Bernardo.

Conselho de Impacte Ambiental
José Manuel Soares de Oliveira
Carlos Sousa Reis
Rui Manuel Baptista Ganho
Serafim Manuel Bragança Tavares
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CONTAS CONSOLIDADAS E
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

“A Paz não pode ser mantida à força, só pode ser alcançada
através do entendimento.”
Albert Einstein [Cientista Alemão]
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(Montantes expressos em milhares de euros)

ACTIVO
IMOBILIZADO
Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e de desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Diferenças de consolidação
Imobilizações em curso

Notas

10
27

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

2003
Activo
líquido

40 184
50 246
2 256
431 152
5 002
528 840

(39 381)
(43 289)
(2 146)
(71 521)
(156 337)

803
6 957
110
359 631
5 002
372 503

1 180
7 579
12
379 474
10 150
398 395

99
189
827
12

99
193
792
13

27

(194)
(189 154)
(1 466 606)
(21 031)
(3 644)
(30 393)
(227)
(10 266)
(1 721 515)

196
396
322
597
354
5 791
133
2 130
93 133
2 285
1 232 337

308
271
109
163
387
6 244
175
1 852
124 464
41 948
1 272 921

27

414
11
4 727
5 152

(1 338)
(1 338)

414
11
3 389
3 814

637
92
11
26 904
25
27 669

52

118 595
118 595

-

118 595
118 595

215 339
215 339

52

91 326
44 629
705
40 492
94
446
177 692

(25)
(25)

91 301
44 629
705
40 492
94
446
177 667

793
206
508
333
190
583
173 613

193 991
3 799
735
967
58 896
2 185
260 573

(3 613)
(68)
(34)
(3 715)

193 991
186
735
899
58 896
2 151
256 858

192 871
294
3 687
53 601
2 916
253 369

70 000
70 000

-

70 000
70 000

-

56

6 222
42
6 264

-

6 222
42
6 264

346 399
48
346 447

55
55
38

1 407
38 260
48 501

-

1 407
38 260
48 501

6 848
20 053
6 847

-

88 168

33 748

2 326 206

2 721 501

Existências - Curto prazo
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados, intermédios e subprodutos
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras

46

53

56

Depósitos bancários e caixa
Depósitos bancários
Caixa
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Activos por impostos diferidos

Activo
líquido

390
550
928
628
998
184
360
12 396
93 133
2 285
2 953 852

CIRCULANTE
Existências - Médio e longo prazo
Produtos e trabalhos em curso
Adiantamentos por conta de compras

Títulos negociáveis
Outros títulos negociáveis
Outras aplicações de tesouraria

2004
Amortizações
e provisões

99
378
2 293
33
3
36

Investimentos financeiros
Partes de capital em empresas do Grupo
Empréstimos a empresas do Grupo
Partes de capital em empresas associadas
Títulos e outras aplicações financeiras
Outros empréstimos concedidos

Dívidas de terceiros - Curto prazo
Clientes, conta corrente
Clientes, títulos a receber
Clientes de cobrança duvidosa
Empresas do Grupo e associadas
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

Activo
bruto

88 168
Total de amortizações

(1 877 852)

Total de provisões
Total do activo
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89
24
1
57

(5 078)
4 209 136

(1 882 930)

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital
Acções próprias - Valor nominal
Acções próprias - Descontos e prémios
Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas
Reservas de reavaliação
Reserva legal
Reservas estatutárias
Outras reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio

Notas

2004

2003

51

767 500
(60)
7
(12)
17 461
21 628
44 113
(3 003)
166 087
33 337
1 047 058

767 500
(60)
7
(551)
17 465
27 275
37 775
(3 033)
189 655
66 840
1 102 873

-

-

46

19 828
19 828

4 598
4 598

50

826 993
42
827 035

876 049
1 187
877 236

50

120 464
68
107 056
14 005
24
32 255
4 121
4 646
282 639

189 861
201
121 702
8 430
222 550
20
52 804
6 277
6 511
608 356

64 263
7 742
77 641

41 541
10 560
76 337

INTERESSES MINORITÁRIOS
PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS E ENCARGOS
Outras provisões para riscos e encargos

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo
Dívidas a instituições de crédito
Fornecedores de imobilizado, conta corrente

DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo
Dívidas a instituições de crédito
Adiantamentos por conta de vendas
Fornecedores, conta corrente
Fornecedores - facturas em recepção e conferência
Empresas do Grupo e associadas
Outros empréstimos obtidos
Fornecedores de imobilizado, conta corrente
Estado e outros entes públicos
Outros credores

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Passivos por impostos diferidos

54

53

55
55
38

149 646

128 438

Total do passivo

1 279 148

1 618 628

Total do capital próprio e do passivo

2 326 206

2 721 501

As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR NATUREZAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(Montantes expressos em milhares de euros)

2004

Notas
CUSTOS E PERDAS
Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Remunerações
Encargos sociais
Pensões
Outros
Amortizações do imobilizado corpóreo e
incorpóreo
Provisões

27

384 431

277 795

257 541

73 859

6 481
24 531

105 156

4 380
24 261

102 500

150 649
698

151 347

144 205
876

145 081

3 410
2 137

5 547
911 554

1 338

44

4 246
58 184

3 581
12 280

15 861
905 414

-

63 768
975 322

11 989
59 058

71 047
976 461

Custos e perdas extraordinários
(E)

45

17 180
992 502

17 884
994 345

Imposto sobre o rendimento do exercício
(G)

38

16 431
1 008 933

3 302
997 647

Resultado líquido do exercício - do Grupo
Resultado líquido do exercício - minoritários

PROVEITOS E GANHOS
Vendas - Produtos
Prestações de serviços

33 337
-

36
36

Ganhos em empresas do Grupo e associadas
Rendimentos de participações de capital
Rendimentos de títulos negociáveis e de outras
aplicações financeiras - outros
Outros juros e proveitos similares:
Relativos a empresas do Grupo e associadas
Outros
(D)
Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

970 299
10 640
(10 349)
3 045
3 865
470
225

Variação da produção
Trabalhos para a própria empresa
Proveitos suplementares
Subsídios à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)

44

45

Resultados operacionais
Resultados financeiros
(D - B) - (C - A)
(D) - (C)
Resultados correntes
Resultados antes de impostos
(F) - (E)
Resultado consolidado com interesses minoritários do exercício
(F) - (G)
Resultado líquido do exercício após interesses minoritários

As Notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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371 709

74 144

Impostos
Outros custos operacionais
(A)
Amortizações e provisões de aplicações e investimentos
financeiros
Juros e custos similares:
Relativos a empresas do Grupo e associadas
Outros
(C)

2003
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33 337
1 042 270

980 939

(2 744)
978 195

66 840
-

986 903
13 715
6 292
5 499
2 142
605
1 227

1 356

59
1 063

779

364

9 188
20 810

32 133
1 010 328

7 486
17 729

66 840
1 064 487

1 000 618

15 765
1 016 383

26 701
1 043 084

31 942
1 042 270

21 403
1 064 487

66 641
(31 635)
35 006
49 768
33 337
33 337

110 969
(44 346)
66 623
70 142
66 840
66 840

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR FUNÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas

2004

2003

980 939
(798 819)

1 000 618
(749 682)

182 120

250 936

33 817
(85 068)
(38 011)
(28 806)

15 682
(75 315)
(59 057)
(13 337)

64 052

118 909

(31 653)
23 397
(2 430)

(41 934)
1 122
185
(4 108)

53 366

74 174

Impostos sobre os resultados correntes

(17 331)

(4 164)

RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTOS

36 035

70 010

(3 598)
900

(4 032)
862

33 337

66 840

-

-

33 337

66 840

0,043

0,087

Vendas e prestação de serviços
Custo das vendas e das prestações de serviços

57

RESULTADOS BRUTOS
Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
RESULTADOS OPERACIONAIS

57

Custo líquido de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Ganhos (perdas) não usuais
RESULTADOS CORRENTES

Resultados extraordinários
Impostos sobre os resultados extraordinários

57

57

RESULTADO LÍQUIDO
Interesses minoritários
RESULTADO LÍQUIDO - GRUPO

RESULTADO POR ACÇÃO (euros) *

57

* O número de acções utilizado para o cálculo do resultado por acção relativamente aos exercícios de 2004 e 2003 foi de 767 500 milhares, correspondendo ao número médio
ponderado das acções em circulação durante o exercício.

As Notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(Montantes expressos em milhares de euros)

2004

2003

994 682
(736 984)
(110 418)
147 280

1 009 506
(589 888)
(105 090)
314 528

(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias

(13 656)
44 167
177 791

(35 700)
(24 338)
254 490

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxos das actividades operacionais (1)

3 173
(1 320)
179 644

1 365
(4 201)
251 654

45 635
1 092
112
10 415
1 356
58 610

6 482
25 194
1 063
32 739

(50)
(102 504)
(6 796)

(127 566)

(109 350)

(127 566)

(50 740)

(94 827)

528 580
528 580

27 009
27 009

(869 971)
(596)
(32 924)
(24 176)

(30 180)
(346)
(64 630)
(24 175)

(927 667)

(119 331)

(399 087)

(92 322)

(270 183)

64 505

346 447

281 942

76 264

346 447

Notas

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares
Dividendos
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Fluxos das actividades de investimento (2)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos
Fluxos das actividades de financiamento (3)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1)+(2)+(3)
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO

As Notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(Montantes expressos em milhares de euros)

NOTA INTRODUTÓRIA

A Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A., (adiante designada por Empresa ou Portucel S.A.) é uma sociedade anónima constituída
em 31 de Maio de 1993, ao abrigo do Decreto-Lei nº 39/93 de 13 de Fevereiro, como resultado do processo de reestruturação da Portucel - Empresa
de Celulose e Papel de Portugal, S.A. e de que resultou, também, a Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A. (adiante designada
por Portucel SGPS). A actividade principal da Empresa e das suas subsidiárias (adiante designadas por Grupo Portucel Soporcel ou Grupo e
discriminadas nas Notas 1 e 2) consiste na produção e comercialização de pastas celulósicas, papel e seus derivados ou afins, na aquisição de madeiras
e produção florestal e agrícola, no corte das florestas e na produção e comercialização de energia eléctrica e energia térmica. Adicionalmente, a
Empresa tem uma participação de 100% no capital social da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (adiante designada por Soporcel),
empresa dedicada ao mesmo sector de actividade.

A Portucel S.A. é uma sociedade aberta onde, até Maio de 2004, o Estado era accionista maioritário por intermédio da Portucel SGPS. Na sequência
da segunda fase do processo de privatização o Estado alienou 30% do capital social da Empresa (ver Notas 51 e 60). Em 31 de Dezembro de 2004
o Grupo Semapa detinha a maioria do capital social da Empresa.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 foram preparadas, em todos os aspectos materiais, em
conformidade com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade (POC), excepto no que se refere aos aspectos mencionados nas Notas 23 d) e h).

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade (POC) para a apresentação de
demonstrações financeiras consolidadas. As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Grupo Portucel Soporcel ou
a sua apresentação não é relevante para a apreciação das demonstrações financeiras consolidadas anexas.
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NOTA 1 - EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
As empresas incluídas na consolidação, em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, foram as seguintes:

Sede

Denominação social

Consolidação
2004
2003

Produção de Pasta de Celulose e Papel
Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.

Setúbal
Figueira da Foz

Empresa-mãe
100%
-

√
√

√
√

Comercialização de Pasta e Papel
Tecnipapel - Sociedade de Transformação e Distribuição de Papel, Lda
Portucel (UK), Ltd
Portucel Pasta y Papel, S.A.
Soporcel España, S.A.
Soporcel International, BV
Soporcel France, EURL
Soporcel United Kingdom, Ltd
Soporcel Italia, SRL
Soporcel 2000 - Serviços Comerciais de Papel, Soc. Unipessoal, Lda
Soporcel North America Inc.
Soporcel Deutschland, GmbH
Soporcel Handels, GmbH

Setúbal
Reino Unido
Espanha
Espanha
Holanda
França
Reino Unido
Itália
Figueira da Foz
EUA
Alemanha
Áustria

100%
100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lisboa
Lisboa
Setúbal

81,6%
50%
100%

18,4%
50%
-

√
√
√

√
√
√

Setúbal

-

100%

√

√

Lisboa
Lisboa
Lisboa
Figueira da Foz

-

100%
100%
100%
100%

√
√
√
√

√
√
√
√

Setúbal
Lisboa

100%
100%

-

√
√

√
√

Lisboa
Lisboa
Figueira da Foz
Figueira da Foz
Setúbal
Figueira da Foz

100%
50%
50%
-

100%
50%
50%
50%
50%

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Agro - Florestal
Portucel Florestal - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Aliança Florestal - Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Arboser - Serviços Agro-Industriais, S.A.
Portucel Soporcel Abastecimento - Empresa de Abastecimento, Logística
e Comercialização de Madeiras, S.A. *
Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e
Comercialização de Vinhos, S.A.
Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, S.A.
Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, S.A.
Cofotrans - Empresa de Exploração Florestal, S.A.
Cogeração energética
SPCG - Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, S.A.
Enerpulp - Cogeração Energética de Pasta, S.A.
Outros
Setipel - Serviços Técnicos para a Indústria Papeleira, S.A.
Empremédia - Corretores de Seguros, Lda
Socortel - Sociedade de Corte de Papel, S.A.
PortucelSoporcel Papel - Sales e Marketing, ACE
MICEP - Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE
Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE

* ex-Emporsil - Empresa Portuguesa de Silvicultura, Lda
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As empresas acima referidas foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral excepto o MICEP - Manutenção Industrial de
Celulose e Papel, ACE (MICEP) e o Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE (Cutpaper), consolidados pelo método proporcional,
com base no estabelecido na alínea a) do nº 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 238/91 de 2 de Julho.

Em 31 de Dezembro de 2004, a Portucel (UK), Ltd deixou de fazer parte do perímetro da consolidação em virtude de ter sido liquidada. A Portucel
Pasta y Papel, S.A. encontra-se em processo de liquidação.

NOTA 2 - EMPRESAS EXCLUÍDAS DA CONSOLIDAÇÃO

As empresas não consolidadas pelo método da consolidação integral ou proporcional, suas sedes sociais e a proporção do capital detido em 31
de Dezembro de 2004 e 2003, são as seguintes:

Denominação social
Portucel International Trading, S.A.
Sacocel - Sociedade Produtora de
Embalagens e Sacos de Papel, Lda
Soporcel - Gestão de Participações
Sociais, SGPS, S.A.
Portucel Brasil

Sede

Percentagem do capital detido
Directa
Indirecta
Total

Equivalência
patrimonial
2004
2003

Luxemburgo

80%

-

80%

√

√

Lisboa

-

-

-

-

√

Figueira da Foz
Brasil

99%

100%
-

100%
99%

√
√

√

Estas empresas não foram consolidadas pelo método da consolidação integral ou proporcional, mas esse efeito é considerado materialmente
irrelevante para a apresentação de uma imagem fiel e verdadeira da situação financeira e resultados das operações do Grupo (nº 1 do Artigo 4º do
Decreto-Lei nº 238/91, de 2 de Julho). Estas participações encontram-se registadas na rubrica partes de capital em empresas do Grupo, valorizadas
pelo método da equivalência patrimonial. A participação que a Empresa detinha na Sacocel - Sociedade Produtora de Embalagens e Sacos de Papel,
Lda foi alienada em 2004. A Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. foi constituída no final de 2004. A Portucel International Trading,
S.A. encontra-se em processo de liquidação.
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NOTA 7 - NÚMERO MÉDIO DE PESSOAL

Durante os exercícios de 2004 e de 2003, o número médio de pessoas ao serviço do Grupo Portucel Soporcel foi o seguinte:
Empresa

2004

2003

Portucel
Soporcel e suas subsidiárias
Aliança Florestal
Arboser
Portucel Florestal
SPCG
Cofotrans
Viveiros Aliança
Portucel Pasta y Papel
Aflomec
Socortel
Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra
Portucel (UK)

1 102
897
83
42
14
14
9
7
5
4
3
2
2 182

1 156
903
87
56
19
16
7
4
12
3
2
5
2 270

NOTA 10 - DIFERENÇAS DE CONSOLIDAÇÃO

Na sequência da aquisição de 100% do capital social da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., pelo valor de 1 154 842 milhares de
euros, foram apuradas diferenças de consolidação que correspondem ao diferencial verificado entre o custo de aquisição da participação e os
correspondentes capitais próprios à data de referência da primeira consolidação reportada a 1 de Janeiro de 2001, ajustado pelo efeito da atribuição
do justo valor dos activos imobilizados da Soporcel. Estas diferenças de consolidação estão a ser amortizadas por um período de 25 anos, que foi
definido como o mais adequado tendo em conta a vida útil remanescente dos principais equipamentos da Empresa. Em 31 de Dezembro de 2004 o
saldo destas diferenças de consolidação corresponde ao montante líquido de 359 631 milhares de euros (31 de Dezembro de 2003: 376 756 milhares
de euros), após dedução da respectiva amortização acumulada no montante de 68 501 milhares de euros.

Em 2003, no âmbito da reestruturação da área florestal do Grupo, foi efectuada, uma operação de troca de participações financeiras com a
Portucel SGPS, na sequência da qual foram alienadas as participações na Celpinus e na Lazer e Floresta e foi adquirida a participação no capital da
Portucel Florestal que ainda não se encontrava na posse do Grupo (40%), pelo montante de 69 384 milhares de euros. A aquisição da participação
na Portucel Florestal gerou uma diferença de consolidação no montante de 3 020 milhares de euros. Os valores da transacção foram determinados
com base em avaliações efectuadas por uma entidade independente. Em 2004, o valor líquido desta diferença de consolidação, no montante de
2 718 milhares de euros, foi amortizada integralmente por contrapartida de resultados transitados em virtude da alteração das expectativas
relativamente à sua recuperação (ver Nota 51).
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NOTA 15 - CONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

São consistentes os principais critérios de valorimetria seguidos pelas empresas do Grupo incluídas na consolidação, descritos na Nota 23.

NOTA 21 - COMPROMISSOS FINANCEIROS ASSUMIDOS

a) Complemento de pensões de reforma e sobrevivência

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

(i)

Nos termos do Regulamento dos Benefícios Sociais em vigor, os empregados do quadro permanente da Portucel S.A. e das suas
subsidiárias (com exclusão da Soporcel e das suas subsidiárias), com mais de cinco anos de serviço têm direito após a passagem à reforma
ou em situação de invalidez, a um complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez (Plano Portucel). Esse complemento está
definido de acordo com uma fórmula que tem em consideração a remuneração mensal ilíquida actualizada para a categoria profissional
do empregado à data da reforma e o número de anos de serviço, no máximo de 30, sendo ainda garantidas pensões de sobrevivência
ao cônjuge e a descendentes directos.

Para cobrir esta responsabilidade, foi constituído um fundo de pensões autónomo denominado Fundo de Pensões Portucel, gerido por
entidade externa.

(ii)

Os colaboradores da Soporcel e empresas suas participadas têm direito após a passagem à reforma ou em situação de invalidez, a um
complemento mensal de pensão de reforma ou de invalidez, e ainda, são garantidas pensões de sobrevivência (Plano Soporcel).

Para cobrir esta responsabilidade, foram constituídos fundos de pensões autónomos, geridos por entidade externa, estando os activos
dos fundos repartidos por cada uma das empresas.

Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com referência a 31 de Dezembro de 2004 e 2003, para efeitos de
apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:
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31 de Dezembro de 2004
Plano
Plano
Portucel
Soporcel
Tábuas de mortalidade
Tábuas de invalidez
Taxa de desconto
Taxa de crescimento dos salários
Taxa de crescimento das pensões
Taxa de rendimento

TV 88/90
EKV-80-Suíça
5,32%
3,3%
2,25%
5,32%

TV 88/90
EKV-80-Suíça
5,32%
3,3%
2,25%
5,32%

31 de Dezembro de 2003
Plano
Plano
Portucel
Soporcel
TV 73/77
EKV-80-Suíça
6%
3%
2%
6%

TV 73/77
EKV-80-Suíça
4%
4%
2%
6%

Em 31 de Dezembro de 2004 a cobertura das responsabilidades das empresas pelos activos dos Fundos, era como segue:
31 de Dezembro de 2004
Plano
Plano
Portucel
Soporcel
Responsabilidade por serviços passados:
Colaboradores no activo e pré-reformados
Colaboradores reformados
Valor do Fundo afecto à cobertura das responsabilidades
Excesso/(insuficiência) de cobertura
Saldo acumulado dos (Ganhos)/perdas actuariais
não imputados a resultados (“corridor”)
Excesso/(insuficiência) de cobertura (Nota 55)
Percentagem de cobertura

31 de Dezembro de 2003
Plano
Plano
Portucel
Soporcel

48 449
6 273
(A) 54 722
(B)
36 379
(18 343)

50 211
18 193
68 404
50 222
(18 182)

30 798
5 719
36 517
32 593
(3 924)

39 917
14 518
54 435
43 424
(11 011)

13 760
(4 583)

16 443
(1 739)

(142)
(4 066)

7 345
(3 666)

66%

73%

89%

80%

(B)/(A)

A evolução das responsabilidades dos planos no exercício de 2004 analisa-se como segue:
2004

Saldo inicial
Ajustamentos por alteração de pressupostos calculados por referência a 31 de Dezembro de 2003
Custo com os serviços correntes
Custo financeiro
Ganho e perdas actuariais
Pensões pagas
Saldo final

Plano
Portucel

Plano
Soporcel

Total

36 517
15 114
2 075
2 845
(1 318)
(511)
54 722

54 435
8 399
2 597
3 454
790
(1 271)
68 404

90 952
23 513
4 672
6 299
(528)
(1 782)
123 126

Fundos
Portucel

Fundos
Soporcel

Total

32 593
1 454
2 302
541
(511)
36 379

43 424
5 814
2 255
(1 271)
50 222

76 017
7 268
4 557
541
(1 782)
86 601

O movimento no valor dos fundos de pensões no exercício de 2004 analisa-se como segue:
2004

Saldo inicial
Contribuições (dotações do exercício)
Rendimento do fundo
Ajustamentos
Pensões pagas
Saldo final

Conforme referido na Nota 23 h), o Grupo adopta como política contabilística para reconhecimento das suas responsabilidades com estes
complementos, os critérios consagrados pela Directriz Contabilística nº 19.
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Adicionalmente, para efeitos do inerente registo contabilístico, o Grupo adopta a metodologia de “corridor” prevista na Norma Internacional de
Contabilidade nº 19, segundo a qual, os ganhos e perdas actuariais apurados só terão reflexo nos resultados do exercício na medida em que, no início
do período, o seu valor acumulado ultrapasse (i) 10% do valor dos Fundos afectos à cobertura das responsabilidades das empresas do Grupo, ou (ii)
10% do valor das responsabilidades por serviços passados, dos dois o mais elevado. Nos exercícios em que o valor acumulado dos ganhos e perdas
actuariais ainda não reflectido em resultados ultrapassar os limites acima referidos, o valor inicial em excesso será imputado a resultados em função
do número médio de anos de trabalho remanescente para os trabalhadores integrados nos planos.

Caso a metodologia de “corridor” não tivesse sido adoptada os resultados transitados em 31 de Dezembro de 2004 viriam reduzidos em cerca
de 5 222 milhares de euros e o resultado do exercício viria reduzido em cerca de 16 675 milhares de euros, essencialmente, devido ao efeito da
alteração dos pressupostos acima referida que, líquido de impostos, ascende a cerca de 17 047 milhares de euros.

Em consequência, no exercício de 2004 foi registado (i) a débito 21 936 milhares de euros na rubrica de custos diferidos, (ii) a crédito 20 526
milhares de euros na rubrica de acréscimos de custos, relativos à variação da insuficiência da cobertura no valor do Fundo de Pensões face ao valor
das responsabilidades por serviços passados e (iii) a crédito 7 268 milhares de euros na rubrica de caixa e bancos relativo às dotações efectuadas
no exercício para o Fundo, e (iv) a débito 5 858 milhares de euros na rubrica de custos com pessoal.

O montante significativo dos ganhos e perdas actuariais apurados em 2004 resulta essencialmente da alteração neste exercício dos pressupostos
utilizados no apuramento das responsabilidades com os complementos de pensões de reforma e sobrevivência.

O valor registado a débito na rubrica de custos com o pessoal tem a seguinte composição:
DR/(CR)

Custo com os serviços correntes
Custo financeiro
Rendimento dos activos do Plano
Reconhecimento de ganho e perdas actuariais
Transferências e ajustamentos

Plano
Portucel

Plano
Soporcel

Total

2 075
2 845
(2 302)
(105)
(540)
1 973

2 597
3 454
(2 255)
89
3 885

4 672
6 299
(4 557)
(15)
(541)
5 858

b) Compromissos de compra

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, as empresas incluídas na consolidação tinham assumido compromissos com fornecedores no montante de
17 260 milhares de euros e 91 911 milhares de euros, respectivamente, para a aquisição de bens para o imobilizado corpóreo.

c) Instrumentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2004 e com o objectivo de gerir o risco de taxa de juro associado aos financiamentos de médio e longo prazo (ver Nota
50), a Empresa tinha contratado com duas instituições financeiras dois “swap/cap”, com valor teórico de 150 000 milhares de euros e de 100 000
milhares de euros, com vencimento no dia 1 de Agosto de 2007.

Com o objectivo de gerir o risco cambial associado aos recebimentos de clientes, foram contratados “forwards” com valor teórico de 19 622
milhares de euros, com contravalor de USD 26 289 milhares, e 15 263 milhares de euros, com contravalor de GBP 10 685 milhares, e vencimento
ao longo de 2005.

Em 31 de Dezembro de 2004, caso a Empresa tivesse adoptado a metodologia de registo dos instrumentos financeiros pelo seu justo valor, os
capitais próprios viriam aumentados em cerca de 76 milhares de euros.
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NOTA 22 - GARANTIAS PRESTADAS

Em 31 de Dezembro de 2004, o Grupo tinha assumido responsabilidades por garantias bancárias prestadas no montante de 20 050 milhares de
euros (2003: 4 385 milhares de euros) essencialmente relacionadas com (i) subsídios obtidos para investimentos, (ii) um financiamento obtido pela
Soporgen, sociedade participada em 8% pelo Grupo, e no âmbito do qual a Soporcel prestou uma garantia no montante de 2 000 milhares de euros
e (iii) o processo referido na Nota 38 na sequência do qual foi prestada uma garantia a favor da Direcção Geral de Contribuições e Impostos no
montante de 15 677 milhares de euros.

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

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos
contabilísticos das empresas indicadas na Nota 1, mantidas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal, com
excepção da derrogação decorrente da aplicação da Norma Internacional de Contabilidade nº 41, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004, na
valorização das florestas, conforme descrito na alínea d) abaixo, e da adopção da metodologia de “corridor” conforme disposto na Norma Internacional
de Contabilidade nº 19 e descrito na alínea h) abaixo. Foram utilizados os procedimentos de consolidação a seguir descritos.

Procedimentos de consolidação

A consolidação das empresas referidas na Nota 1 efectuou-se pelo método da consolidação integral, com excepção do MICEP e do Cutpaper em
que foi utilizado o método da consolidação proporcional. As transacções e saldos significativos entre as empresas foram eliminados no processo de
consolidação. O valor correspondente à participação de terceiros nas empresas subsidiárias é apresentado, caso exista, no balanço na rubrica
interesses minoritários.

Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas participadas em menos de 20% foram valorizados ao mais baixo
de entre o custo de aquisição e o seu valor estimado de realização. Os dividendos distribuídos são reconhecidos como proveitos no exercício em que
é tomada a decisão de distribuição de dividendos.

Principais critérios valorimétricos

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

a) Imobilizações incorpóreas

As imobilizações incorpóreas são constituídas basicamente por despesas associadas a estudos, projectos de investigação e outros
considerados relevantes para o desenvolvimento das actividades no futuro. Estas despesas, excluindo as que se encontram em curso e as
diferenças de consolidação (ver Nota 10), são amortizadas pelo método das quotas constantes ao longo de um período de entre três a cinco
anos.
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b) Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas são originalmente registadas ao custo de aquisição, reavaliado de acordo com as disposições legais. O valor das
imobilizações transferidas em 31 de Maio de 1993 (data de constituição da Empresa e da Portucel Florestal - ver Nota Introdutória) foi determinado
com base em avaliação efectuada por entidade especializada.

Conforme referido na Nota 10, no contexto da operação de compra do capital da Soporcel o seu imobilizado corpóreo foi reavaliado para o justo
valor em 1 de Janeiro de 2001, com base em avaliação independente efectuada por uma entidade especializada.

As amortizações são calculadas, pelo método das quotas anuais constantes, a partir do ano de entrada em funcionamento dos bens, utilizando
de entre as taxas permitidas pela legislação fiscal em vigor, as que permitam a reintegração do imobilizado, durante a sua vida útil estimada.

As taxas de amortização utilizadas correspondem às seguintes vidas úteis médias estimadas:
Anos médios
de vida útil
Recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhames
Outras imobilizações corpóreas

14
12 - 30
6 - 25
5-9
2-8
4-8
6
4 - 10

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são registados na demonstração de resultados do exercício em que são
incorridos. Os custos associados às reparações programadas dos centros fabris, que ocorrem com intervalos de cerca de dezoito meses, são imputados
à demonstração de resultados em base duodecimal ao longo desse período.

As reparações que aumentam a utilidade económica dos activos imobilizados são registadas como imobilizações corpóreas e amortizadas durante
a vida útil remanescente dos mesmos.

c) Contratos de locação financeira

Os bens adquiridos em regime de locação financeira encontram-se relevados na situação patrimonial como estabelece a Directriz Contabilística
nº 25, emanada da Comissão de Normalização Contabilística. Assim, (i) o valor dos bens é registado em imobilizado corpóreo sendo depreciado em
conformidade com a vida útil esperada e (ii) a responsabilidade para com terceiros, pela parte de capital incluída nas rendas vincendas, é evidenciada
no passivo.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS | RELATÓRIO E CONTAS 2004 | GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

| 71

d) Existências
Florestas

As florestas encontram-se classificadas na rubrica produtos e trabalhos em curso, essencialmente a longo prazo, excluindo os terrenos que são
classificados nas imobilizações corpóreas. Até 31 de Dezembro de 2003 o critério de valorização utilizado pelo Grupo no registo das florestas era o
do custo efectivo acumulado com a sua plantação, desenvolvimento, conservação e manutenção conforme disposto no POC. Com efeitos a 1 de
Janeiro de 2004, as empresas do Grupo passaram a adoptar no registo das florestas a política contabilística consagrada na Norma Internacional de
Contabilidade nº 41, que preconiza que os activos biológicos sejam registados pelo seu justo valor, sendo que as variações no justo valor são
registadas nos resultados do exercício em que ocorrem, na rubrica da variação da produção (ver Nota 52).

Na determinação do justo valor das florestas foi utilizado o método do valor presente dos fluxos de caixa esperados, os quais foram apurados
através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos correspondentes à natureza dos activos em avaliação,
nomeadamente, a rentabilidade das florestas, o preço de venda da madeira deduzido do custo do corte, rechega e transporte, os custos de plantação
e manutenção e a taxa de desconto.

O justo valor das florestas é reconhecido em custos aquando do corte da madeira.

Outras matérias-primas, subsidiárias e de consumo e mercadorias

As outras matérias-primas, subsidiárias e de consumo e mercadorias encontram-se valorizadas ao custo médio de aquisição, que inclui o preço
de factura e todas as despesas até à sua entrada em armazém, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado. Como método de valorização das
saídas ou consumos é utilizado o custo médio.

Produtos acabados e intermédios e outros produtos e trabalhos em curso

Os produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso, que não as florestas, encontram-se valorizados ao custo médio mensal de
produção acumulado, que inclui o custo da matéria-prima incorporada, mão-de-obra directa e gastos gerais de fabrico. Como método de valorização
das saídas ou consumos é utilizado o custo médio.
e) Provisão para depreciação de existências e para créditos de cobrança duvidosa

É constituída provisão para depreciação de existências pela diferença entre (i) o custo de produção dos produtos acabados e intermédios (ii) o
custo de aquisição das matérias primas e mercadorias e o valor de realização estimado, sempre que este seja inferior aos primeiros.

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

f)

Títulos negociáveis

Os títulos negociáveis são registados ao mais baixo de entre o custo de aquisição ou o esperado valor de realização. Os juros auferidos são
reconhecidos como proveitos no exercício a que se referem e os dividendos distribuídos são reconhecidos como proveitos no exercício em que é
tomada a decisão de distribuição dos dividendos.

72 |

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL | RELATÓRIO E CONTAS 2004 | ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

g) Especialização de exercícios

As empresas do Grupo registam as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios pelo qual as receitas e
despesas são reconhecidas à medida em que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.
h) Complemento de pensões de reforma e sobrevivência

As empresas incluídas na consolidação adoptam como política contabilística para reconhecimento das suas responsabilidades por estes
complementos, os critérios consagrados pela Directriz Contabilística nº 19, emanada da Comissão de Normalização Contabilística. Adicionalmente, o
Grupo adopta para efeitos do inerente registo contabilístico, a metodologia de “corridor” conforme disposto na Norma Internacional de Contabilidade
nº 19 (ver Nota 21 a)).
i)

Encargos com pré-reformas

A Empresa e a Portucel Florestal, assumiram a responsabilidade pelo pagamento de pré reformas, nos termos de acordos celebrados com diversos
empregados, até ao momento da sua passagem à reforma pela Segurança Social. O valor actual das responsabilidades por pagamentos futuros de
pré reformas é determinado por cálculo actuarial e registado como custo do exercício em que se celebra o acordo de pré-reforma. No final de cada
exercício é actualizado o cálculo actuarial das responsabilidades e ajustado, através da demonstração de resultados do exercício, o saldo da rubrica
acréscimos de custos.

j)

Indemnizações pela cessação por mútuo acordo de contratos de trabalho

Os encargos associados a indemnizações a trabalhadores pela cessação por mútuo acordo de contratos de trabalho são registados, como custo
extraordinário, no exercício em que o respectivo acordo é concluído.

k) Subsídios atribuídos para financiamento de imobilizações corpóreas

Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento de imobilizações corpóreas estão registados em balanço na rubrica de proveitos
diferidos para posterior reconhecimento na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às amortizações das imobilizações
corpóreas subsidiadas. A parcela de subsídio reconhecido como proveito no exercício, bem como as correspondentes amortizações, integram os
resultados extraordinários do exercício.
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l)

Subsídios à exploração

À subsidiária Soporcel foi atribuído um incentivo fiscal traduzido pela redução à colecta do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 de determinados
montantes apurados e escalonados em função do esforço financeiro com investimentos industriais que para o efeito foram considerados elegíveis
(ver Nota 38).

Os subsídios atribuídos sob a forma de incentivo fiscal durante um período pré-determinado são reconhecidos na demonstração de resultados
no período em que se verifica a redução da carga fiscal.

m) Subsídios recebidos para a exploração florestal

Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento da reflorestação e da melhoria das condições de produção das florestas em
crescimento, são diferidos na rubrica de proveitos diferidos para posterior reconhecimento na demonstração dos resultados durante um período de
10 anos e de 5 anos, respectivamente.

n) Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas em euros aos câmbios vigentes à data da operação. As diferenças de câmbio realizadas
no exercício, bem como as potenciais apuradas nos saldos existentes na data do balanço por referência às paridades vigentes nessa data, integram
os resultados correntes do exercício.

o) Imposto sobre o rendimento

O encargo com o imposto sobre o rendimento é apurado tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas (IRC). O Grupo adopta, de acordo com o disposto na Directriz Contabilística nº 28, o conceito de contabilização de impostos diferidos
(ver Nota 38).

p) Instrumentos financeiros

Na gestão dos riscos de taxa de juro e cambiais inerentes às suas actividades o Grupo utiliza instrumentos financeiros (ver Nota 21 c)). Os
ganhos e perdas apurados nesses instrumentos financeiros são reconhecidos na medida da sua realização, de acordo com o critério aplicável aos
elementos cobertos, seguindo o princípio da especialização dos exercícios.
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q) Passivos e dispêndios de carácter ambiental

O Grupo adopta como política contabilística para reconhecimento dos passivos e dos dispêndios de carácter ambiental, os critérios consagrados
pela Directriz Contabilística nº 29, emanada da Comissão de Normalização Contabilística (ver Nota 58).

NOTA 27 - MOVIMENTO DO ACTIVO IMOBILIZADO

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, o movimento ocorrido no valor bruto das imobilizações incorpóreas, imobilizações
corpóreas e investimentos financeiros, bem como nas respectivas amortizações e provisões acumuladas, foi o seguinte:

Saldo
inicial
Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Diferenças de consolidação (Nota 10)
Imobilizações em curso

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

Investimentos financeiros
Partes de capital em empresas do Grupo
Empréstimos a empresas do Grupo
Partes de capital em empresas associadas
Títulos e outras aplicações financeiras
Outros empréstimos concedidos

39 989
45 056
2 110
431 152
10 150
528 457

Aumentos

Activo bruto
Alienações
Transferências e
e abates
regularizações

Saldo
final

1 001
47
3 728
4 776

(308)
(308)

503
4 189
99
(8 876)
(4 085)

468
772
055
535
816
718
359
11 148
124 464
41 948
2 876 283

2 775
5 107
2 146
156
2 032
1
950
58 190
12 953
84 310

(90)
(9 280)
(1 450)
(3)
(3)
(10 826)

12
11 003
135 046
(603)
29
437
298
(89 521)
(52 616)
4 085

390
550
928
628
998
184
360
12 396
93 133
2 285
2 953 852

637
92
11
26 904
25
27 669

50
50

(273)
(92)
(22 202)
(22 567)

25
(25)
-

414
11
4 727
5 152

3 432 409

89 136

(33 701)

-

3 487 844

99
364
2 163
33
3
33

40 184
50 246
2 256
431 152
5 002
528 840

99
378
2 293
33
3
36
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Amortizações e provisões acumuladas
Saldo
inicial
Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Diferenças de consolidação (Nota 10)

Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

Aumentos

38 809
37 477
2 098
51 678
130 062

879
5 938
45
19 843
26 705

(307)
(126)
3
(430)

39 381
43 289
2 146
71 521
156 337

160
501
946
372
429
474
184
9 296
1 603 362

34
17 653
104 850
2 876
217
3 117
43
985
129 775

(9 190)
(2 217)
(2)
(198)
(15)
(11 622)

194
154
606
031
644
393
227
10 266
1 721 515

1 733 424

1 338
157 818

(12 052)

1 338
1 877 852

171
1 370
20
3
27

Investimentos financeiros
Títulos e outras aplicações financeiras

Saldo
final

Regularizações

189
1 466
21
3
30

As amortizações do exercício ascenderam a 156 480 milhares de euros tendo 5 831 milhares de euros sido reclassificados para a rubrica de
custos extraordinários, dos quais 2 237 milhares de euros de acordo com o critério referido na Nota 23 k) (ver Nota 45) e 2 718 milhares de euros
registados em resultados transitados (ver Nota 10).

a) A composição em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 da rubrica de investimentos financeiros em empresas do Grupo e associadas e a principal
informação financeira sobre essas empresas do Grupo e associadas sumariza-se como segue:

Empresa
Empresas do Grupo
Portucel International Trading, S.A.

(a)

Luxemburgo

Sacocel - Sociedade Produtora de
Embalagens e Sacos de Papel, Lda

(b)

Portucel Brasil

(c)

Soporcel - Gestão de Participações
Sociais, SGPS, S.A.

(d) Figueira da Foz

Outros
Empresas associadas
TASC - Tecnologia de Automação,
Sistemas e Controlo, Lda

(a)
(b)
(c)
(d)
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Sede

Capitais
próprios

Resultado
líquido

% de
participação

Parte do
resultado
líquido
apropriado

Valor de balanço
2004
2003
Inv. Fin. Provisão Inv. Fin. Provisão

455

(13)

80%

-

364

-

364

-

Lisboa

-

-

100%

-

-

-

266

-

Brasil

(74)

231

99%

-

-

(74)

-

(74)

50

-

100%

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

414

(74)

7
637

(74)

Setúbal

-

-

-

-

11
11

-

11
11

-

Demonstrações financeiras ainda não aprovadas reportadas a 31 de Dezembro de 2001.
Participação alienada no exercício de 2004.
Demonstrações financeiras ainda não aprovadas reportadas a 31 de Dezembro de 2002.
Empresa constituída em 2004.
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b) A rubrica títulos e outras aplicações financeiras inclui principalmente (i) 3 282 milhares de euros respeitantes à participação de 94% do Grupo
no capital do RAÍZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, cujo objecto social não visa o desenvolvimento de actividades com fins
lucrativos, e (ii) 1 338 milhares de euros referente à participação de 1,27% no capital da Expresso Paper Platform, BV, empresa constituída em
25 de Maio de 2001, e que tem por objecto social disponibilizar e promover os meios necessários para a realização de transacções automáticas
entre os agentes da indústria do papel, incluindo produtores, distribuidores e clientes finais. Em 2004 esta participação foi integralmente
provisionada em consequência da incerteza quanto à realização do seu valor de aquisição (ver Notas 44 e 46). Adicionalmente, esta rubrica inclui
o valor de 4 milhares de euros relativo ao custo de aquisição de uma participação de 8% na Soporgen - Sociedade Portuguesa de Geração de
Electricidade e Calor, S.A. (Soporgen), empresa que tem como actividade principal a produção de energia eléctrica e vapor que é vendida
maioritariamente à Soporcel. A Soporcel tem a opção de compra do capital que ainda não detém da Soporgen, por um montante que corresponde
ao valor presente dos fluxos de caixa esperados da empresa.

Em 31 de Dezembro de 2003 esta rubrica incluía 22 201 milhares de euros relativos ao custo de aquisição de 8% do capital da ENCE - Empresa
Nacional de Celulose, S.A., empresa espanhola produtora de pasta celulósica. Esta participação financeira foi alienada em Dezembro de 2004
tendo gerado uma mais valia no montante de 23 379 milhares de euros (ver Nota 45).

c) A repartição das imobilizações corpóreas (incluindo os adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas), em 31 de Dezembro de 2004 e
2003 por actividades, é como segue:

Produção de pasta
Produção de papel
Produção florestal
Actividades auxiliares e comuns

2004

2003

1 720 423
1 070 353
68 445
94 631
2 953 852

1 717 136
1 019 481
70 556
69 110
2 876 283

NOTA 36 - INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS

O Grupo Portucel Soporcel encontra-se organizado em três áreas, uma associada à produção de pasta de papel, outra à produção de papel de
impressão e escrita e outra à produção de madeira. Estas três áreas são a base para o relato da informação segmental principal da Empresa.

A pasta de papel é produzida em três fábricas, localizadas em Setúbal, Cacia e Figueira da Foz e o papel é produzido em Setúbal e na Figueira
da Foz, em fábricas localizadas junto das fábricas de pasta de papel. A produção interna de madeira é efectuada em florestas plantadas em terrenos
próprios e arrendados situados em território nacional. A madeira produzida é essencialmente consumida na produção de pasta de papel. Na produção
de papel é consumida uma parte significativa da produção própria de pasta. As vendas de ambos os produtos (pasta e papel) destinam-se
essencialmente ao mercado externo.
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A informação financeira de 2004 relativa a segmentos de negócio é a seguinte:

Pasta

845
76 564
77 409

230 963
183 160
414 123

721 299
721 299

(259 724)
(259 724)

953 107
27 832
980 939

(11 852)
-

29 565
-

61 665
-

-

107 210
(43 158)
64 052

Custo de financiamento
Proveitos financeiros
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Ganhos (perdas) não usuais
Impostos sobre os lucros
Resultados de actividades segmentais

-

-

-

-

(62 743)
31 090
23 397
(2 430)
(17 331)
36 035

Resultados extraordinários*
Resultados extraordinários - não imputados
Impostos sobre resultados extraordinários
Resultado líquido
Interesses minoritários
Resultado líquido do Grupo

-

(1 916)
-

(480)
-

-

(2 396)
(1 202)
900
33 337
33 337

297 416
-

812 962
-

1 037 474
-

-

2 147 852
3 814
174 540
2 326 206

55 938
-

329 772
-

873 610
-

-

1 259 320
19 828
1 279 148

779
-

62 618
63 434
-

21 000
69 645
-

-

Réditos
Vendas e prestações de serviços - Externas
Vendas e prest. de serviços - Intersegmental
Vendas e prest. de serviços - não imputados
Réditos totais
Resultados
Resultados segmentais
Custos não imputados
Resultados operacionais*

Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da Empresa não imputados
Activos totais
Passivos do segmento
Passivos da Empresa não imputados
Passivos totais
Dispêndio de Capital Fixo
Dispêndio de Capital Fixo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas

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

78 |

31 de Dezembro de 2004
Papel
Eliminações

Floresta

GRUPO PORTUCEL SOPORCEL | RELATÓRIO E CONTAS 2004 | ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Total

83
9
133
16

618
666
858
791

A informação financeira de 2003 relativa a segmentos de negócio é a seguinte:
31 de Dezembro de 2003
Papel
Eliminações

Floresta

Pasta

3 384
17 168
20 552

234 433
212 142
446 575

749 450
749 450

(229 310)
(229 310)

987 267
13 351
1 000 618

(489)
-

24 699
-

108 628
-

(828)
-

132 010
(13 101)
118 909

-

-

-

-

(64 052)
22 303
1 122
(4 108)
(4 164)
70 010

(1 252)
-

(1 387)
-

(706)
-

-

(3 345)
(687)
862
66 840
66 840

319 329
-

807 897
-

1 093 407
-

-

2 220 633
27 669
473 199
2 721 501

Passivos do segmento
Passivos da Empresa não imputados
Passivos totais

32 311
-

445 913
-

1 036 897
-

-

1 515 121
103 507
1 618 628

Dispêndio de Capital Fixo
Dispêndio de Capital Fixo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas

763
(2 369)
-

110 930
(66 714)
-

41 006
(71 825)
-

-

152 699
1 479
(140 908)
(3 297)

Réditos
Vendas e prestações de serviços - Externas
Vendas e prest. de serviços - Intersegmental
Vendas e prest. de serviços - não imputados
Réditos totais
Resultados
Resultados segmentais
Custos não imputados
Resultados operacionais*
Custo de financiamento
Proveitos financeiros
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Ganhos (perdas) não usuais
Impostos sobre os lucros
Resultados de actividades segmentais
Resultados extraordinários*
Resultados extraordinários - não imputados*
Impostos sobre resultados extraordinários
Resultado líquido
Interesses minoritários
Resultado líquido do Grupo
Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da Empresa não imputados
Activos totais

Total

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

A apresentação da informação segmental de 2003 foi alterada na sequência da revisão efectuada em 2004 à estrutura da informação a divulgar.
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A informação relativa à distribuição das vendas e das prestações de serviços de 2004 e de 2003 por mercados geográficos é a seguinte:
PAPEL

PASTA
2004
Vendas e prestações de serviços
Alemanha
França
Espanha
Itália
Grã-Bretanha
Portugal
EUA
Holanda
Áustria
China
Outros

61
19
36
20
11
22

619
315
408
649
037
844
17 428
12 011
11 157
18 495
230 963

2003

65
21
35
23
16
29

852
981
672
123
380
013
14 978
27 434
234 433

2004

90
101
80
73
72
56
61
33
8

903
302
195
279
185
968
623
838
439
142 567
721 299

TOTAL
2003

98
106
93
112
76
44

024
558
712
540
070
715
36 887
180 944
749 450

2004

152 522
120 617
116 603
93 928
83 222
79 812
61 623
51 266
20 450
11 157
161 062
952 262

2003

163
128
129
135
92
73

876
539
384
663
450
728
51 865
208 378
983 883

NOTA 38 - IMPOSTOS

Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003, a Empresa encontra-se sujeita ao regime especial de tributação de grupo de sociedades de acordo
com a legislação em vigor. As empresas que fazem parte do perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e registam o imposto
sobre o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime, estes são
registados como um proveito da Portucel S.A..

As declarações anuais de rendimentos estão sujeitas a revisão e eventual ajustamento por parte das autoridades fiscais durante um período de
4 anos. Contudo, no caso de serem apresentados prejuízos fiscais estes podem ser sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais por um período de 10
anos. O Conselho de Administração entende que eventuais correcções àquelas declarações em resultado de revisões/inspecções por parte das
autoridades fiscais não terão efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2004.

O encargo com o imposto sobre o rendimento apurado no exercício de 2004, no montante de 16 431 milhares de euros (2003: 3 302 milhares
de euros), encontra-se ajustado pelo efeito do imposto diferido gerado pelas diferenças temporárias abaixo referidas, no montante de 7 413 milhares
de euros, devedor (2003: 12 038 milhares de euros, credor) (ver Nota 23 o)).
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31 de Dezembro de 2004
Imposto
diferido

Base

Imposto
diferido

2 685
1 924
165 440
6 322
176 371

738
529
45 496
1 738
48 501

3 654
13 742
7 503
24 899

1 005
3 779
2 063
6 847

267
3 250
1 601
325
5 443

282 327

77 641

277 588

76 337

1 304
6 747
9 684
16 431

Base
Imposto diferido activo
Provisão para outros riscos e encargos
Prejuíz. fiscais dedutíveis em exerc. futuros
Valorização das florestas em crescimento
Responsabil. com pensões de reforma

Imposto diferido passivo
Reserva de reavaliação do imobilizado

31 de Dezembro de 2003
Resultado
do exercício

Resultados
transitados
(Nota 23 d))

DR/(CR)

Imposto corrente
Imposto sobre o rendimento

(47 097)
(47 097)

A base da reserva de reavaliação utilizada para determinação do imposto diferido passivo inclui o efeito da reavaliação dos activos das subsidiárias
da Portucel S.A. incluídas no perímetro de consolidação, a qual não tem reflexo directo na rubrica reserva de reavaliação apresentada no capital
próprio do balanço consolidado da Portucel S.A..

Incentivo fiscal no âmbito da segunda máquina de papel da Soporcel

Em 1998 foi assinado um contrato entre a Soporcel e o Estado Português relativo a esse incentivo fiscal, o qual se traduz na redução à colecta
do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 de determinados montantes apurados e escalonados em função do esforço financeiro com os investimentos
industriais que para o efeito foram considerados elegíveis. O montante deduzido pela Soporcel nas estimativas de imposto sobre o rendimento do
exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 foi de 2 920 milhares de euros (31 de Dezembro de 2003: 2 912 milhares de euros).

Na sequência do apuramento do valor final do investimento, foi apurada uma diferença de 2 453 milhares de euros entre o valor do incentivo
fiscal deduzido provisoriamente até ao exercício de 2000 e aquele que seria dedutível com base no valor final do investimento. Esta diferença, a
partir do exercício de 2002, está a ser compensada em base sistemática, nas deduções do incentivo a efectuar até ao exercício de 2007 ascendendo
a 669 milhares de euros a parcela por regularizar em 31 de Dezembro de 2004. Em 31 de Dezembro de 2004, o incentivo fiscal ainda por utilizar
ascende a 5 052 milhares de euros, líquido da parcela a regularizar.

No decurso do primeiro semestre de 2003 foi desenvolvida uma acção de fiscalização pelas autoridades fiscais que incluiu a revisão dos
aspectos relacionados com a utilização deste incentivo. Na sequência desta acção de fiscalização a Administração Fiscal apresentou liquidações
adicionais de IRC relativas aos exercícios de 1998 a 2001, as quais foram impugnadas judicialmente pela Soporcel ainda em 2003, no montante
aproximado de 11 493 milhares de euros, incluindo juros de mora e compensatórios, relacionadas essencialmente com as deduções efectuadas no
IRC pela utilização deste incentivo fiscal.
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No primeiro semestre de 2004, o Conselho de Administração da Soporcel considerou ser recomendável uma atitude de maior prudência em
relação a este processo, pelo que foi constituída uma provisão por contrapartida de resultados transitados no valor de 12 641 milhares de euros para
fazer face ao eventual pagamento de montantes relativos (i) às liquidações adicionais acima referidas no valor de 11 493 milhares de euros, e (ii)
à estimativa da contingência fiscal relativa aos exercícios de 2002 e 2003 no valor de 1 148 milhares de euros. Em 31 de Dezembro de 2004 esta
provisão foi reforçada para 16 034 milhares de euros, por contrapartida de custos e perdas extraordinários, para fazer face à contingência fiscal
correspondente ao exercício de 2004, no montante de 2 331 milhares de euros, e ao acréscimo dos juros de mora relativos às liquidações acima
referidas, no montante de 1 063 milhares de euros.

Em consequência da impugnação judicial, durante o primeiro semestre de 2004 a Soporcel prestou duas garantias bancárias à Direcção Geral de
Contribuições e Impostos no montante de 15 677 milhares de euros.

Reserva fiscal para o investimento

Nos termos do Decreto-Lei n.º 23/2004, de 23 de Janeiro, a Soporcel procedeu à dedução da estimativa de IRC do exercício de 2003 de um
montante de 6 445 milhares de euros, correspondente a 20% da colecta estimada, o qual deu origem à constituição de uma reserva fiscal ao
investimento. No entanto, na sequência da publicação da Circular n.º 11/2004, de 18 de Maio, que veio clarificar alguns dos conceitos subjacentes
ao cálculo da reserva fiscal ao investimento, a mesma foi anulada em 2004. Esta anulação teve como consequência, o acréscimo da rubrica Estado
e outros entes públicos (credor) por contrapartida da rubrica Reserva fiscal ao investimento do capital próprio nas demonstrações financeiras da
Soporcel, e da redução dos resultados transitados nas demonstrações financeiras consolidadas (ver Nota 51).

NOTA 39 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da Empresa-mãe nos exercícios de 2004 e de 2003, foram respectivamente:

Conselho de Administração
Fiscal Único
Conselho de Impacte Ambiental
Assembleia Geral

2004

2003

457
58
14
5
534

906
67
1
4
978

As remunerações atribuídas ao Conselho de Administração, incluem o montante de 219 milhares de euros (2003: 663 milhares de euros)
debitados pela Portucel SGPS e registados na rubrica de fornecimentos e serviços externos, como comparticipação pelas remunerações pagas aos
Administradores que desempenhavam funções em ambas as empresas.
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NOTA 41 - CRITÉRIOS DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO

As imobilizações corpóreas adquiridas até 31 de Dezembro de 1997 pela Portucel S.A., pela Arboser e pela Portucel Florestal foram reavaliadas
em 1998, de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de Fevereiro (ver Nota 51).

Os bens pertencentes à Soporcel adquiridos até 31 de Dezembro de 1996, foram objecto de reavaliação, sempre que aplicável, nos termos fixados
nos Decretos-Lei nºs 118B/86 de 27 de Maio, 111/88 de 2 de Abril, 49/91 de 25 de Janeiro, 264/92 de 24 de Novembro e 31/98 de 11 de Fevereiro.
O imobilizado corpóreo da Soporcel foi ainda reavaliado com base em avaliação independente efectuada por entidade especializada (ver Nota 23 b)).

NOTA 42 - EFEITO DAS REAVALIAÇÕES NO IMOBILIZADO

Bens reavaliados
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Bens não reavaliados

Custos
históricos

Reavaliações

Valores
contabilísticos
reavaliados

18 539
14 342
100 039
132 920
986 538
1 119 458

2 957
2 390
12 114
17 461
17 461

21 496
16 732
112 153
150 381
986 538
1 136 919

Os valores acima encontram-se líquidos de amortizações.
NOTA 43 - VALORES COMPARATIVOS

A Empresa e as restantes empresas consolidadas não procederam a alterações de práticas contabilísticas, pelo que todos os valores apresentados
são comparáveis, nos aspectos relevantes, com os do exercício anterior, com excepção da política contabilística de registo das florestas em
crescimento, conforme descrito na Nota 23 d). Adicionalmente, na análise das presentes demonstrações financeiras deve ser tomado em
consideração que, conforme referido na Nota 38, o Grupo procedeu em 2004 à anulação da reserva fiscal ao investimento que havia constituído no
exercício de 2003 por contrapartida da redução da estimativa de IRC do exercício de 2003, no montante de 6 445 milhares de euros, tendo essa
anulação sido registada directamente na rubrica de resultados transitados (ver Nota 51).
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NOTA 44 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS

Os resultados financeiros têm a seguinte composição:

Custos e perdas
Juros suportados - empresas do Grupo (Nota 54)
Outros juros suportados
Amort. e provisões de aplicações e
investimentos financeiros (Nota 27 b))
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Descontos de pronto pagamento concedidos
Outros custos e perdas financeiros
Resultados financeiros

2004

2003

4 246
28 568

11 989
31 168

1 338
18 575
6 002
5 039
63 768
(31 635)
32 133

17 570
6 073
4 247
71 047
(44 346)
26 701

Proveitos e ganhos

2004

2003

Juros obtidos - empresas do Grupo (Nota 54)
Juros obtidos
Ganhos em empresas do Grupo e
associadas
Rendimentos de participações de capital
Rend. de títulos e de outras aplic. financ.
Diferenças de câmbio favoráveis
Descontos de pronto pagamento obtidos
Outros proveitos e ganhos financeiros

9 188
872

7 486
1 819

1 356
779
19 510
362
66
32 133

59
1 063
364
15 327
386
197
26 701

Os rendimentos de participações de capital correspondem essencialmente aos dividendos recebidos pelas acções da ENCE que eram detidas pela
Empresa (ver Nota 27 b)).

NOTA 45 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS CONSOLIDADOS

Os resultados extraordinários têm a seguinte composição:

Custos e perdas
Donativos
Dívidas incobráveis
Perdas em existências
Perdas em imobilizações
Multas e penalidades
Correcções relativas a exercícios anteriores
Amortizações do exercício dos bens subsidiados (Nota 27)
Outros custos e perdas extraordinários
Resultados extraordinários

2004

2003

296
4 721
1 640
12
133
2 237
8 141
17 180
14 762
31 942

447
78
5 192
3 827
71
183
2 171
5 915
17 884
3 519
21 403

Proveitos e ganhos
Ganhos em existências
Ganhos em imobilizações
Benefícios e penalidades contratuais
Reduções de amortizações e provisões
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros proveitos e ganhos extraordinários

2004

2003

672
23 955
80
1 040
527
5 668

1 334
15 345
1 051
540
3 133

31 942

21 403

As perdas e ganhos em imobilizações incluem em 2004, a mais valia da alienação da participação na ENCE no montante de 23 379 milhares de
euros (ver Nota 27 b)). Em 2003, estas rubricas incluem o efeito das alienações da Celpinus e da Lazer e Floresta em que foi apurado globalmente
uma mais valia no montante de 7 858 milhares de euros e o proveito registado no montante de 2 600 milhares de euros, relativo a indemnizações
a receber de sinistros.
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Os outros proveitos e ganhos extraordinários correspondem principalmente (i) ao reconhecimento em resultados da parcela dos subsídios ao
investimento transferida da rubrica de proveitos diferidos, em conformidade com o procedimento descrito na Nota 23 k) e (ii) à correcção efectuada
à estimativa de IRC de 2003, no montante de 1 847 milhares de euros.

As perdas em existências incluem os prejuízos apurados nas florestas do Grupo, no montante de 3 308 milhares de euros (2003: 4 108 milhares
de euros), líquidos das indemnizações recebidas, na sequência dos incêndios florestais ocorridos durante o exercício de 2003.

Os outros custos e perdas extraordinários incluem as indemnizações a trabalhadores pela cessação por mútuo acordo de contratos de trabalho
no montante de 3 598 milhares de euros (2003: 4 032 milhares de euros) e o aumento da provisão para contingências relacionadas com o incentivo
fiscal concedido à Soporcel, no valor de 3 393 milhares de euros (ver Nota 38).

NOTA 46 - MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES

Durante o exercício de 2004, realizaram-se os seguintes movimentos nas contas de provisões:
Saldo
inicial
Provisões para outros riscos e encargos
- Provisões para liq. adicionais (Nota 38)
- Provisões para regularização de activos
- Provisões para processos judiciais
- Equivalência patrimonial da Portucel Brasil
- Outros
Provisões para investimentos financeiros
Provisões para depreciação de existências
Provisões para clientes de cobrança duvidosa
Provisões para outros devedores
Provisão para adiantamentos a fornecedores

3 654
815
74
55
4 598
50
3 410
33
68
8 159

Reforço

Redução

Saldo
final

16 034
152
18
16 204
1 338
528
1
18 071

(969)
(5)
(974)
(25)
(325)
(1 324)

16 034
2 685
967
74
68
19 828
1 338
25
3 613
34
68
24 906

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, o saldo da provisão para regularização de activos corresponde à parcela ainda não utilizada da provisão
constituída na sequência da aquisição pela Portucel S.A. do capital social da Papéis Inapa, S.A., e que se destina a fazer face a eventuais perdas a
incorrer com regularizações dos activos e materialização de responsabilidades da empresa.
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NOTA 47 - VALOR DOS BENS UTILIZADOS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Em 31 de Dezembro de 2004 o Grupo Portucel Soporcel utiliza os seguintes bens adquiridos em regime de locação financeira:

Equipamento básico
Equipamento de transporte

Data de início
do contrato

Valor de mercado dos bens
no início do contrato

1997 a 2004
2001 a 2004

10 274
2 410
12 684

Período do contrato
(meses)
96
48

NOTA 50 - EMPRÉSTIMOS

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 os empréstimos tinham a seguinte composição:

Curto
prazo
Empréstimos sindicados
Emissões de papel comercial
Financiamentos do BEI
Empréstimos em USD
Empréstimos em CHF
Descobertos bancários
Financiamentos do IAPMEI/PEDIP
Empréstimo do Fundo EFTA
Empréstimos em JPY
Empréstimos em EUR

•

37
40
17
21

500
000
577
937
814
2 271
81
284
120 464

2004
Médio e
longo prazo
412
364
39
9

500
579
671
753
203
287
826 993

Total
450 000
404 579
57 248
31 690
814
2 271
284
571
947 457

Curto
prazo
40 000
21 619
117 197
843
284
1 329
8 589
189 861

2003
Médio e
longo prazo
450
357
57
8

000
505
241
545
284
571
1 903
876 049

Total
450 000
397 505
78 860
8 545
117 197
1 127
855
3 232
8 589
1 065 910

Empréstimos sindicados

A dívida relativa a empréstimos sindicados corresponde a dois financiamentos, no montante de 150 000 milhares de euros e de 300 000 milhares
de euros, contraídos pela Portucel S.A. (420 000 milhares de euros) e pela Soporcel (30 000 milhares de euros) junto de sindicatos bancários em
Junho de 2002 e em Agosto de 2002, respectivamente. O empréstimo de 150 000 milhares de euros é reembolsado em 4 prestações semestrais de
igual valor, vencendo-se a primeira em Dezembro de 2005 e a última em Maio de 2007. O empréstimo de 300 000 milhares de euros é reembolsado
em 4 prestações semestrais de igual valor, vencendo-se a primeira em Fevereiro de 2006 e a última em Agosto de 2007. Os dois empréstimos
vencem juros a taxas correntes de mercado.
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•

Papel comercial

A dívida relativa a papel comercial corresponde a:

- Financiamentos contraídos pela Portucel S.A. no montante de 364 579 milhares de euros, classificados a médio e longo prazo, relacionados
com a emissão de vários Programas de Papel Comercial por oferta privada e com garantia de subscrição. O prazo dos Programas de Papel
Comercial é de um ano, vencendo-se antes de 31 de Dezembro de 2005, podendo, contudo, ser renovado por períodos iguais. Relativamente
a estes financiamentos, que se encontram classificados a médio e longo prazo, a Administração da Empresa não prevê que estes venham
a ser reembolsados no prazo de um ano. Estes empréstimos vencem juros a taxas correntes de mercado.

- Financiamento contraído pela Soporcel, no montante de 40 000 milhares de euros registados a curto prazo. Este financiamento vence juros a
taxas correntes de mercado.

•

Financiamentos do BEI

Estes financiamentos foram concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e vencem juros a taxas correntes de mercado. Os prazos de
reembolso, relativamente ao saldo registado a médio e longo prazo, eram os seguintes:

‘000 Euros

•

2006

2007

2008

2009

Total

10 743

9 643

9 643

9 642

39 671

Empréstimo em USD

Em 31 de Dezembro de 2004 os empréstimos em dólares americanos (USD) registados a curto prazo correspondem ao contravalor de USD
29 881 312 e o registado a médio e longo prazo corresponde ao contravalor de USD 13 284 184. O empréstimo de curto prazo é um financiamento
de apoio à tesouraria. O empréstimo, que se encontra registado a médio e longo prazo não tem data de reembolso definida, não prevendo a
Administração que venha a ser reembolsado no prazo de um ano. Estes empréstimos vencem juros a taxas correntes de mercado.
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•

Empréstimo em CHF

Em 31 de Dezembro de 2004 o empréstimo em francos suíços (CHF) registado a curto prazo corresponde ao contravalor de CHF 1 255 230.
O empréstimo é um financiamento de apoio à tesouraria. Este empréstimo vence juros a taxas correntes de mercado.

•

Descobertos bancários

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

•

Financiamentos do IAPMEI

Estes financiamentos obtidos no âmbito do PEDIP correspondem a um empréstimo com o valor inicial de 406 milhares de euros que será
reembolsado em prestações semestrais iguais no período compreendido entre 2003 e 2008 e não vence juros.

•

Empréstimo do Fundo EFTA

As dívidas a instituições de crédito, incluem um empréstimo contraído junto do Fundo EFTA para o Desenvolvimento Industrial de Portugal, pela
Portucel S.A., destinado à modernização e racionalização de instalações e ao desenvolvimento de projectos específicos no âmbito da sua actividade.
Este empréstimo, com o capital inicial no montante de 998 milhares de euros, foi subscrito em 12 de Julho de 2001 e vence juros semestrais e
postecipados indexados à Taxa Base Anual. Este empréstimo será reembolsado em sete prestações semestrais e sucessivas tendo vencido a primeira
em 12 de Julho de 2003.

NOTA 51 - MOVIMENTO NAS RUBRICAS DE CAPITAIS PRÓPRIOS

O movimento ocorrido nas rubricas de capital próprio durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, foi como segue:
Saldo
inicial
Capital
Acções próprias - valor nominal
Acções próprias - descontos e prémios
Ajustamentos de partes de capital em empresas filiais e associadas
Reservas de reavaliação
Reserva legal
Reservas estatutárias
Outras reservas
Resultados transitados
Resultado líquido:
• Exercício de 2003
• Exercício de 2004
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Aumentos/
(diminuições)

Distribuições/
transferências

Saldo
final

767 500
(60)
7
(551)
17 465
27 275
37 775
(3 033)
189 655

539
(65 515)

(4)
(5 647)
6 338
30
41 947

767 500
(60)
7
(12)
17 461
21 628
44 113
(3 003)
166 087

66 840
1 102 873

33 337
(31 639)

(66 840)
(24 176)

33 337
1 047 058
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Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, o capital social corresponde a 767 500 milhares de acções com o valor nominal de 1 euro cada.

Com base nas informações disponíveis, em 31 de Dezembro as pessoas colectivas que detinham posições de valor igual ou superior a 20% do
capital eram as seguintes:

Semapa - Investments, BV
Seinpart - Participações, SGPS, S.A. (ver Nota 60)
Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.
Sonae Wood Products, BV

2004

2003

37,10%
30,00%
25,72%
-

55,72%
25,00%

Ajustamentos de partes de capital em empresas filiais e associadas

A rubrica ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas, reflecte o efeito da adopção do método da equivalência patrimonial como
critério de registo das participações financeiras não consolidadas.

Reserva de reavaliação

A reserva de reavaliação apurada em 1998 pela aplicação do Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de Fevereiro, ascendeu a 44 531 milhares de euros,
tendo a este valor sido deduzido o inerente imposto diferido passivo, estimado à data em 6 219 milhares de euros (ver Nota 41). A reserva de
reavaliação e o montante transferido para resultados transitados relativo a valores realizados até essa data, quer pela alienação quer pelo uso dos
bens, no montante de 20 851 milhares de euros, não estão disponíveis para distribuição.

Reserva legal

De acordo com a lei vigente, a reserva legal é reforçada, no mínimo, em 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, até atingir pelo menos
20% do capital social. Esta reserva não é distribuível em numerário, podendo, contudo, ser incorporada no capital social ou utilizada para cobertura
de eventuais prejuízos.

Reservas estatutárias

De acordo com os Estatutos da Empresa, pelo menos 10% do resultado líquido anual deverá ser aplicado na constituição ou reforço de uma
reserva especial destinada à estabilização de dividendos.

Outras reservas

O saldo da rubrica de outras reservas corresponde à diferença negativa apurada em 1 de Janeiro de 2000 entre o valor de aquisição da Papéis
Inapa, S.A. e o valor dos seus capitais próprios ajustados, a qual, na sequência da operação de fusão veio a ser classificada como reserva de fusão.
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Resultados transitados

Em 2004, esta rubrica foi debitada, nomeadamente, pelos montantes de (i) 6 445 milhares de euros na sequência da regularização efectuada
nos capitais próprios da Soporcel relativa à reserva fiscal para o investimento (ver Notas 38 e 43), (ii) 12 641 milhares de euros relacionados com a
provisão para outros riscos e encargos constituída na Soporcel (ver Nota 38), (iii) 42 639 milhares de euros relativos à alteração de política
contabilística efectuada pela Portucel Florestal e pela Soporcel no registo dos produtos e trabalhos em curso (florestas em crescimento), conforme
referido na Nota 23 d), e de (iv) 2 718 milhares de euros relativo à anulação do “goodwill” apurado na aquisição da participação da Portucel Florestal
(ver Nota 10).

Dividendos relativos ao exercício de 2003

Por deliberação da Assembleia Geral de 20 de Abril de 2004, a Empresa procedeu à distribuição de dividendos no montante de 24 176 milhares
de euros.

NOTA 52 - EXISTÊNCIAS

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 o saldo desta rubrica apresentava a seguinte composição:

Curto prazo

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Matérias-primas
Madeiras
Outras
Matérias subsidiárias
Materiais diversos
Embalagens de consumo
Outros
Provisão para depreciação de existências

Produtos e trabalhos em curso
Florestas
Papel
Pasta
Outros
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados, intermédios e subprodutos
Papel
Pasta
Outros
Provisão para depreciação de existências
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras
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Médio e longo prazo
2004
2003

2004

2003

21 803
686
7 038
53 431
6 992
1 376
91 326
(25)
91 301

20 112
3 840
8 753
53 297
2 616
1 200
89 818
(25)
89 793

-

33 785
3 332
942
6 570
44 629
705

18 162
3 135
986
1 923
24 206
1 508

18 616
17 138
4 738
40 492
40 492
94
446
177 667

17 694
36 015
3 649
57 358
(25)
57 333
190
583
173 613
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Total
2004

2003

-

21 803
686
7 038
53 431
6 992
1 376
91 326
(25)
91 301

20 112
3 840
8 753
53 297
2 616
1 200
89 818
(25)
89 793

118 537
58
118 595
-

215 271
68
215 339
-

152 322
3 332
942
6 628
163 224
705

233 433
3 135
986
1 991
239 545
1 508

118 595

215 339

18 616
17 138
4 738
40 492
40 492
94
446
296 262

17 694
36 015
3 649
57 358
(25)
57 333
190
583
388 952

A rubrica de materiais diversos inclui essencialmente peças de reserva para reparações e manutenção de equipamento básico.

As florestas e os contratos de corte diferido classificados a médio e longo prazo em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, correspondem a florestas
em fase de crescimento, as quais não se espera sejam cortadas no prazo de um ano.

Em 31 de Dezembro de 2004 as existências à guarda de terceiros ascendiam a 11 840 milhares de euros (2003: 19 717 milhares de euros). Estas
existências encontram-se essencialmente localizadas em armazéns exteriores à Empresa localizados no estrangeiro.

Em 31 de Dezembro de 2004 encontravam-se em trânsito matérias primas no montante de 340 milhares de euros (2003: 1 606 milhares de
euros).

Como consequência da alteração da política contabilística (ver Nota 21 d)) o valor das florestas com referência a 1 de Janeiro de 2004 foi reduzido
em cerca de 89 736 milhares de euros, valor este que, deduzido do efeito fiscal decorrente do reconhecimento de impostos diferidos activos na
diferença entre o justo valor das florestas e o seu valor tributável no montante de 47 097 milhares de euros, foi registado directamente em resultados
transitados (ver Notas 38 e 51).

Caso as empresas do Grupo tivessem mantido o critério adoptado até ao exercício de 2003 para o registo das florestas, em 31 de Dezembro de
2004 o saldo das existências e os resultados transitados seriam superiores em cerca de 84 041 milhares de euros e 42 639 milhares de euros,
respectivamente e, o resultado do exercício e o imposto diferido activo seriam inferiores em cerca de 4 094 milhares de euros e 45 496 milhares
euros, respectivamente.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, o movimento na rubrica produtos e trabalhos em curso - florestas foi como segue:

Saldo inicial
Ajustamento para justo valor em 1 de Janeiro (Nota 23 d))
Justo valor em 1 de Janeiro
Aumento do justo valor em resultado do crescimento
Cortes efectuados no exercício
Replantação
Aquisições
Saldo final

233 433
(89 736)
143 697
14 896
(12 182)
844
5 067
152 322
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NOTA 53 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos. Os saldos com estas
entidades eram os seguintes:
Saldos devedores
2003
2004
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - retenções na fonte
Segurança Social
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - retenções na fonte
Outros

34 630
23 199
547
520
58 896

28 386
24 278
206
731
53 601

Saldos credores
2004
2003
949
1 518
906
748
4 121

1 170
278
255
1 592
1 841
1 141
6 277

Em 31 de Dezembro de 2004 o saldo da rubrica do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas corresponde (i) ao saldo de 31 de
Dezembro de 2003 relativo ao reembolso ainda não recebido no montante de 24 029 milhares de euros (ii) aos pagamentos por conta efectuados
em 2004, no montante de 13 298 milhares de euros e (iii) ao imposto a pagar do exercício e de correcções de exercícios anteriores no montante
de 14 128 milhares de euros.

NOTA 54 - EMPRESAS RELACIONADAS

Os saldos em 31 de Dezembro de 2004 e as transacções efectuadas durante o exercício findo naquela data com empresas relacionadas,
nomeadamente com as empresas do grupo Portucel SGPS, são as seguintes:

Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.
Portucel Tejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A.
Portucel International Trading, S.A.
CPK - Companhia Produtora de Papel Kraftsack, S.A.
Celpinus - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, Imobiliário e Turístico, S.A.
MICEP - Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE
ASIP - Assistência e Serviços para a Indústria do Papel, ACE
Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE
Outras
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Activo
Clientes, conta corrente

Fornecedores

11
8
554
953
124
343
896
945
469
59
4 362

1
115
54
4
2 483
1 643
746
657
5 703

Passivo
Empresas do Grupo
24
24

Transacções
Juros e
custos
similares
(Nota 44)

Juros e
Proveitos proveitos
suplesimilares
mentares (Nota 44)

Compras

Fornecimentos e
serviços
externos

3

719
408
127
-

4 246
-

-

387
55
377
1 036
196

2 300
575
-

9 183
-

5 440
1 129
6 572

3 791
11 606
8 017
7 520
1 447
33 635

4 246

536
536

616
2 690
2 268
4 675
39
12 339

6
11
9
42
2 943

1
4
9 188

Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.
Portucel Tejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A.
Portucel Serviços - Empresa de Prestação de Serviços, S.A.
CPK - Companhia Produtora de Papel Kraftsack, S.A.
Celpinus - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento
Agro-Florestal, Imobiliário e Turístico, S.A.
Portucel Brasil
MICEP - Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE
ASIP - Assistência e Serviços para a Indústria do Papel, ACE
Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE
Outras

Custos
Extraordinários

Vendas e
prestações
de serviços

NOTA 55 - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, os saldos destas rubricas apresentavam a seguinte composição:

Acréscimos de proveitos
Indemnizações por sinistro
Juros a receber
Outros
Custos diferidos
Fundo de pensões (Nota 21 a))
Juros e encargos suportados com empréstimos
Grandes reparações (Nota 23 b))
Outros
Acréscimos de custos
Fundo de pensões (Nota 21 a))
Encargos com férias, subsídio de férias e prémios de produtividade
Juros a liquidar
Descontos e outros custos com vendas
Pensões de pré-reforma (Nota 23 i))
Penalidades por rescisões contratuais
Outros
Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento
Programa Estratégico da Dinamização e Modernização da Indústria Portuguesa
Outros subsídios

2004

2003

940
6
461
1 407

5 808
229
811
6 848

32 660
5 365
26
209
38 260

10 724
2 535
4 921
1 873
20 053

38
13
5
2

18
10
5
2

982
227
609
285
190
3 970
64 263

456
477
802
744
102
2 134
1 826
41 541

2 746
4 996
7 742

3 414
7 146
10 560
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NOTA 56 - CAIXA E EQUIVALENTES

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outras aplicações de tesouraria

2004

2003

6 222
42
6 264
70 000
76 264

48
346 399
346 447
346 447

NOTA 57 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

a) Reconciliação da rubrica de resultados extraordinários evidenciada na demonstração dos resultados por naturezas e na demonstração
dos resultados por funções

A demonstração dos resultados por funções foi preparada em conformidade com o estabelecido pela Directriz Contabilística nº 20, a qual
apresenta um conceito de resultados extraordinários diferente do definido no Plano Oficial de Contabilidade (POC) para preparação da
demonstração dos resultados por naturezas. Assim, em 31 de Dezembro de 2004, parte do valor dos custos e perdas extraordinários no montante
de 13 582 milhares de euros (2003: 13 852 milhares de euros), tendo sido excluídos os 3 598 milhares de euros relativos a indemnizações ao
pessoal (2003: 4 032 milhares de euros), e os proveitos e ganhos extraordinários no montante de 31 942 milhares de euros (2003: 21 403
milhares de euros) apresentados na demonstração dos resultados por naturezas (ver Nota 45), foram reclassificados para as rubricas de resultados
correntes. Estas reclassificações proporcionaram as seguintes diferenças nas diversas naturezas de resultados:

Resultados operacionais
Resultados financeiros
Resultados correntes
Resultados extraordinários
Resultado líquido do exercício

Demonstração dos resultados em 2004
Por
Por
naturezas
Reclassificação
funções

Demonstração dos resultados em 2003
Por
Por
naturezas
Reclassificação
funções

66 641
(31 635)
35 006
14 762
33 337

64 052
(8 256)
53 366
(3 598)
33 337

110 969
(44 346)
66 623
3 519
66 840

7 940
3 719
7 551
(7 551)
-

118 909
(40 627)
74 174
(4 032)
66 840

Mercadorias

Subprodutos,
desperdícios
e refugos

Prestações
de
serviços

Total

1 508
20 580
(21 383)
(705)
-

10 640
10 640

(2 589)
23 379
18 360
(18 360)
-

b) Custo das vendas e das prestações de serviços

Produtos
acabados e
intermédios
Existências iniciais
Entradas provenientes da produção/compras
Regularização de existências
Saídas para a produção e imobilizado
Existências finais
Custo das vendas
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57 333
1 076 637
653
(305 952)
(40 492)
788 179
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190
(16)
(80)
(94)
-

59 031
1 107 857
637
(327 415)
(41 291)
798 819

NOTA 58 - INFORMAÇÕES SOBRE MATÉRIAS AMBIENTAIS

Encargos de carácter ambiental

O Grupo no âmbito do desenvolvimento da sua actividade incorre em diversos encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo das suas
características, estão a ser capitalizados ou reconhecidos como um custo nos resultados operacionais do exercício.

Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar recursos ou para evitar ou reduzir danos futuros, e que se considera que permitem
prolongar a vida ou aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros activos detidos pelo Grupo, são capitalizados.

Os dispêndios capitalizados durante o exercício de 2004 têm as seguintes características:

Descrição
Investimentos nas caldeiras de recuperação
Forno de cal
Desmineralização
Investimentos nas caldeiras de auxiliares
Substituição de electrofiltros
Beneficiação do sistema de biomassa
Sistema de gestão ambiental
Outros

Montante
39 334
3 002
964
679
348
302
209
3 606
48 444

Os dispêndios de carácter ambiental reconhecidos como um custo nos resultados do exercício de 2004 foram os seguintes:

Descrição
Tratamento de efluentes líquidos
Despesas com electrofiltros
Reciclagem de resíduos e material de sucata
Aterro de resíduos sólidos
Protecção de ambiente
Rede de esgotos
Outros

Montante
7 635
1 044
877
328
157
147
285
10 473

Em 31 de Dezembro de 2004 não se encontra registado nas demonstrações financeiras qualquer passivo de carácter ambiental nem
é divulgado qualquer contingência ambiental, por ser convicção da Administração da Empresa que não existem a essa data obrigações
ou contingências provenientes de acontecimentos passados de que resultem encargos materialmente relevantes para o Grupo.
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Licenças de emissão de CO2

No âmbito do Protocolo de Quioto, a União Europeia comprometeu-se em reduzir, a emissão de gases de efeito de estufa. Neste contexto foi
emitida uma Directiva Comunitária que prevê a comercialização das chamadas “Licenças de emissão de CO2”, entretanto transposta para a legislação
portuguesa e que é aplicável, a partir de 1 de Janeiro de 2005, entre outras, à indústria de pasta e papel.

No início de 2005, será efectuada a distribuição pelo Governo Português das “Licenças de emissão de CO2” às diversas empresas portuguesas
abrangidas, estando prevista a atribuição, a título gratuito, de licenças para a emissão de 565 666 toneladas de CO2 às empresas do Grupo para o
ano de 2005. Caso as emissões reais sejam superiores às “Licenças de emissão de CO2” atribuídas, o Grupo terá que adquirir as licenças em falta no
mercado. A entrega das “Licenças de emissão de CO2”, correspondente às emissões reais realizadas num exercício, é efectuada no início do ano
seguinte, estando os valores apresentados pelas empresas relativos às emissões reais sujeitos a certificação por uma entidade independente.

Não se estimam encargos significativos para o Grupo no exercício de 2005 em consequência da entrada em vigor desta legislação.

NOTA 59 - NORMAS INTERNACIONAIS DE RELATO FINANCEIRO

O Grupo Portucel Soporcel, em conformidade com as regulamentações emitidas pela CMVM e pela Comissão Europeia de Reguladores de Valores
Mobiliários relativamente à informação a prestar sobre o processo de transição para as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS ou IAS),
identificou as principais diferenças de tratamento contabilístico entre as normas contabilísticas geralmente aceites em Portugal (POC), aplicadas nas
presentes demonstrações financeiras, e os IFRS que serão adoptados em 2005. Estas diferenças e os seus efeitos em capitais próprios na data de
transição (1 de Janeiro de 2004) resumem-se como segue:

- De acordo com o POC as despesas de investigação e os custos com aumentos de capital podem ser capitalizados e amortizados por um período
até 5 anos. De acordo com os IFRS as despesas de investigação devem ser reconhecidas como um custo quando incorridas e os custos
associados a aumentos de capital devem ser contabilizados como uma dedução ao capital próprio, líquidos de qualquer efeito fiscal. O efeito
na data de transição do desreconhecimento de activos intangíveis que não qualificam como activos à luz dos IFRS corresponde a uma redução
dos capitais próprios no montante de 10 372 milhares de euros, líquido de impostos.

- O Grupo, conforme está previsto no POC, regista as participações financeiras nas empresas em que não exerce influência significativa pelo mais
baixo de entre o custo de aquisição e o seu valor estimado de realização. Contudo, de acordo com os IFRS, algumas das participações devem
ser classificadas como investimentos financeiros disponíveis para venda pelo que devem ser registadas pelo seu justo valor. As variações no
justo valor serão registadas por contrapartida de capitais próprios. Na data de transição o registo das participações acima referidas pelo seu
justo valor corresponde a um aumento dos capitais próprios no montante de 9 058 milhares de euros, líquido de impostos.

- O apuramento do “goodwill” em aquisições de participações financeiras e o respectivo registo contabilístico é efectuado de acordo com o POC
de forma semelhante à preconizada pelos IFRS. Contudo, o IFRS 3, publicado já em 2004, em alternativa à amortização do “goodwill” prevista
pelo POC, preconiza que sejam efectuados testes de imparidade periódicos. Adicionalmente, o IFRS 3 estabelece que o “goodwill” negativo seja
reconhecido imediatamente em resultados ao contrário do POC que prevê o seu diferimento ou o reconhecimento em capitais próprios. Na data
de transição o tratamento contabilístico do “goodwill” de acordo com os IFRS não origina quaisquer diferenças nos capitais próprios.
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- O Grupo reconhece os ganhos e perdas apurados na utilização de instrumentos financeiros na medida da sua realização de acordo com o critério
aplicável aos elementos cobertos, seguindo o princípio da especialização dos exercícios (ver Nota 23 p)). De acordo com os IFRS (IAS 39), os
instrumentos financeiros devem ser reconhecidos com base no seu justo valor. Esta norma determina ainda que todos os instrumentos
financeiros devem ser registados como activos, quando o seu justo valor é positivo, e como passivos, quando o seu justo valor é negativo. De
acordo com os IFRS, quando os instrumentos financeiros são considerados como sendo de negociação, situação que se verifica em alguns dos
instrumentos financeiros contratados pelo Grupo, as variações do justo valor devem ser registadas como um ganho ou perda nos resultados do
exercício. Caso os instrumentos financeiros sejam considerados de cobertura de fluxos de caixa, situação que também se verifica no Grupo, os
ganhos ou perdas decorrentes da variação do justo valor do instrumento de cobertura devem ser reconhecidos por contrapartida de capitais
próprios e posteriormente reconhecidos em resultados no período em que o instrumento coberto gera ganhos ou perdas. Na data de transição
o efeito do registo dos instrumentos financeiros de acordo com os IFRS corresponde a uma redução dos capitais próprios no montante de 86
milhares de euros, líquido de impostos.

- O tratamento contabilístico de transição das perdas e ganhos actuariais diferidos em balanço relacionados com os planos de complementos de
pensões de reforma e de sobrevivência do Grupo tem por efeito uma redução dos capitais próprios no montante de 22 269 milhares de euros,
líquido de impostos.

De referir que com a alteração em 2004 do critério adoptado para o registo das florestas em crescimento descrita na Nota 23 d), não existem
diferenças entre o tratamento contabilístico seguido pelo Grupo nas presentes demonstrações financeiras e o IAS 41.

O Grupo Portucel Soporcel tem vindo a implementar diversas acções, nomeadamente ao nível da formação e da criação de uma equipa específica
de acompanhamento, pelo que consideramos estar preparados, à data de transição para os IFRS, para a apresentação do relato financeiro de acordo
com o novo referencial contabilístico.

NOTA 60 - PROCESSO DE REPRIVATIZAÇÃO

Com a publicação do Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, o Estado definiu o modelo para a segunda fase do processo de reprivatização da
Empresa, o qual prevê que esta se realize em dois segmentos.

Um segmento, que se concretizou em Maio de 2004, correspondeu à realização de um concurso para a alienação de um lote indivisível de acções
representativas de um valor de 30% do capital da Portucel S.A.. O vencedor do concurso foi o Grupo Semapa tendo adquirido a referida participação
através da Seinpart - Participações, SGPS, S.A. (ver Nota 51).

O Decreto-Lei acima referido prevê também um segundo segmento que corresponde à venda directa de até 115 125 000 acções do capital da
Empresa a um conjunto de instituições financeiras que deverão proceder à subsequente dispersão de acções junto de investidores institucionais. As
condições e o momento de realização desta venda serão determinados pelo Conselho de Ministros.
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO (Contas Consolidadas)

Senhores Accionistas,
1.

Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida e damos parecer
sobre o Relatório Consolidado de Gestão e sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas apresentados pelo Conselho de Administração da
Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004.

2.

No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a actividade da Empresa e das suas
filiais e associadas mais significativas. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da respectiva documentação. Vigiámos também
pela observância da lei e dos estatutos.

3.

Como consequência do trabalho de revisão legal efectuado, emitimos a respectiva Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, em
anexo, bem como o Relatório sobre a Fiscalização endereçado ao Conselho de Administração nos termos do artº 451º do Código das Sociedades
Comerciais.

4.

No âmbito das nossas funções verificámos que:

5.

i)

o Balanço Consolidado, as Demonstrações Consolidadas dos Resultados por Naturezas e por Funções, a Demonstração Consolidada dos
Fluxos de Caixa e o correspondente Anexo permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Empresa, dos seus resultados
e dos fluxos de caixa;

ii)

as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados;

iii)

o Relatório Consolidado de Gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação da Empresa e do conjunto das
filiais incluídas na consolidação evidenciando os aspectos mais significativos.

Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e Serviços e as conclusões constantes da
Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, somos do parecer que:
i)

seja aprovado o Relatório Consolidado de Gestão;

ii)

sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras Consolidadas.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2005
O Fiscal Único
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
representada por:
Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

Introdução
1.

Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida
no Relatório Consolidado de Gestão e nas Demonstrações Financeiras Consolidadas anexas da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.,
as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2004 (que evidencia um total de 2 326 206 milhares de euros e um total de capital
próprio de 1 047 058 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 33 337 milhares de euros), as Demonstrações Consolidadas dos
Resultados, por Naturezas e por Funções, a Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data, e o correspondente
Anexo.

Responsabilidades
2.

É da responsabilidade do Conselho de Administração da Empresa (i) a preparação do Relatório Consolidado de Gestão e de Demonstrações
Financeiras Consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas incluídas na
consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os Fluxos de Caixa Consolidados; (ii) que a informação financeira histórica seja
preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e
lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; (iv) a manutenção
de sistemas de controlo interno apropriados; e (v) a divulgação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a actividade do conjunto das
empresas incluídas na consolidação, a sua posição financeira ou resultados.

3.

A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima referidos,
designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários,
competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso exame.

4.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2004 de uma subsidiária incluída na consolidação, representando, aproximadamente, 43%
dos activos consolidados e, aproximadamente, 53% do total dos proveitos consolidados, foram objecto de exame por outro revisor oficial de
contas, em cuja opinião nos baseámos para expressar a nossa opinião sobre os montantes relativos a essa subsidiária incluídos nas contas
consolidadas.

Âmbito
5.

O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se
as Demonstrações Financeiras Consolidadas não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação
de as Demonstrações Financeiras das empresas incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos
em que o não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a avaliação das
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) verificação das operações
de consolidação e da aplicação do método da equivalência patrimonial; (iii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas
adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; (iv) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; (v) a apreciação
sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das Demonstrações Financeiras Consolidadas; e (vi) a apreciação se a informação
financeira consolidada é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.
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6.

O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira consolidada constante do Relatório Consolidado de Gestão
com os restantes documentos de prestação de contas.

7.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião
8.

Em nossa opinião, com base no nosso trabalho e no trabalho do outro revisor oficial de contas, as referidas Demonstrações Financeiras
Consolidadas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada
da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. em 31 de Dezembro de 2004, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos
consolidados de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal,
derrogados pela antecipação da aplicação de normas internacionais de contabilidade, conforme referido na Nota 23 do Anexo às demonstrações
financeiras, e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2005
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
representada por:
Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Accionistas e Conselho de Administração da
Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
1.

Auditámos o Balanço Consolidado da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A., em 31 de Dezembro de 2004, bem como as
Demonstrações Consolidadas dos Resultados por Naturezas e por Funções do exercício findo naquela data, a Demonstração Consolidada dos Fluxos
de Caixa e respectivo anexo. Estas Demonstrações Financeiras Consolidadas são da responsabilidade do Conselho de Administração da Empresa.
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras consolidadas, baseada na nossa auditoria.

2.

A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas normas exigem que planeemos e executemos a
auditoria por forma a obtermos um grau de segurança aceitável sobre se as referidas Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções
materialmente relevantes. Uma auditoria inclui (i) a verificação numa base de amostragem do suporte dos valores e informações constantes das
demonstrações financeiras (ii) a apreciação da razoabilidade dos princípios contabilísticos adoptados e das estimativas significativas efectuadas
pelo Conselho de Administração e (iii) a avaliação da apresentação das Demonstrações Financeiras. Entendemos que a auditoria efectuada
constitui base aceitável para a expressão da nossa opinião.

3.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2004 de uma subsidiária incluída na consolidação, representando, aproximadamente, 43%
dos activos consolidados e, aproximadamente, 53% do total dos proveitos consolidados, foram objecto de exame por outro auditor, em cuja
opinião nos baseámos para expressar a nossa opinião sobre os montantes relativos a essa subsidiária incluídos nas contas consolidadas.

4.

Em nossa opinião, com base no nosso trabalho e no trabalho do outro auditor, as Demonstrações Financeiras Consolidadas apresentam de forma
apropriada, em todos os seus aspectos materialmente relevantes, a situação financeira consolidada da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e
Papel, S.A., em 31 de Dezembro de 2004, bem como os Resultados Consolidados das suas operações e os Fluxos Consolidados de Caixa no
exercício findo naquela data, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, derrogados pela antecipação da
aplicação de normas internacionais de contabilidade, conforme referido na Nota 23 do Anexo às Demonstrações Financeiras.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2005
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:
Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, R.O.C.
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ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em anexo ao Relatório do Conselho de Administração da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A., e no cumprimento das disposições
consignadas no Código das Sociedades Comerciais aprovado pelo Decreto - Lei 262/86 de 2 de Setembro, informa-se o seguinte:

1.

Para efeitos do disposto no artigo 447º, n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que o Sr. Dr. José Alfredo de Almeida Honório
é titular, de harmonia com o disposto nos n.º 1, 2 e 3 do mesmo artigo 447º, de 20 000 acções da Semapa - Sociedade de Investimento
e Gestão, SGPS, S.A..

Nem o membro do Órgão de Administração acima identificado, nem os restantes membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da
sociedade e das sociedades que com ela se encontram em relação de domínio ou grupo, são titulares de outras acções ou obrigações das
mesmas sociedades.

Durante o ano de 2004 não foram efectuadas pelos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade quaisquer transacções sobre
acções da sociedade e das sociedades que com ela se encontram em relação de domínio ou grupo.

2.

Para efeitos do disposto no Art.º 448, nº4 do Código das Sociedades Comerciais e em cumprimento do Art.º 8 do Regulamento da CMVM
n.º 04/2004, a relação dos titulares de participações qualificadas, à data de 31 de Dezembro de 2004, é a seguinte:

Accionistas

N.º de acções

% do capital social

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS, S.A.

514 964 433

67,09634%

67,10163%

Semapa - Investments, BV

284 712 433

37,09608%

37,09901%

Seinpart - Participações, SGPS, S.A.

230 250 000

30,0000%

30,00237%

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS, S.A.

1 000

0,00013%

0,00013%

Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.

1 000

0,00013%

0,00013%
25,7262%

Portucel, SGPS, S.A.
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% dos direitos de voto

197 432 769

25,7241%

Santander Pensões - Soc. Gest. Fundos de Pensões S.A.

31 199 399

4,0651%

4,0654%

Fundo de Pensões Crédito Predial Português, S.A.

15 916 388

2,07380%

2,07396%

Conjunto dos outros Fundos sob gestão

15 283 011

1,99127%

1,99143%
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RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE (Regulamento da C.M.V.M. n.º 11/2003)

CAPÍTULO I - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Organigrama da Sociedade
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Pedro Queiroz Pereira
José Honório
Luis Deslandes
Manuel Gil Mata
Manuel Regalado
Carlos Alves
COMISSÃO DE AUDITORIA
António Serrão
COMISSÃO EXECUTIVA
José Honório
Pedro Queiroz Pereira
Manuel Gil Mata

ASSESSORIA DA COMISSÃO EXECUTIVA
João Manuel Soares

Miguel Paredes
Fernando Araújo

Luis Deslandes
Manuel Regalado

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE
António Cunha Reis

Pedro Vaz Pinto
Manuel Vilarinho Pires
António Porto Monteiro
Gonçalo Veloso Sousa
Manuel Arouca

IMAGEM E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Ana Nery

Leonor Cardoso

AUDITORIA INTERNA E ANÁLISE DE RISCO
Jerónimo Ferreira

ÁREA FLORESTAL

ABASTECIMENTO DE MADEIRA

GABINETE JURÍDICO
Cândido Dias Almeida

ÁREA INDUSTRIAL

FÁBRICA DE SETÚBAL

Vitor Coelho

ÁREA COMERCIAL

ÁREA CORPORATIVA

PASTA

FINANCEIRA E CONTABILIDADE

José Tatá dos Anjos

Maria Jesus Monteiro

PAPEL

PLAN. E CONTROLO DE GESTÃO

António Redondo

Fernando Jorge Peixoto

PASTA
NEGÓCIO DE EXPLORAÇÃO

Óscar Arantes

Pedro Moura
PAPEL
Alberto Vale Rego
OUTROS NEGÓCIOS

INFORMÁTICA

Rogério Freire

Jerónimo Ferreira
FÁBRICA DA FIGUEIRA FOZ

SERVIÇOS CORPORATIVOS
José Ferreira Rodrigues

PESSOAL

PASTA E ENGENHARIA

João Ventura

Adriano Silveira
PAPEL

COMPRAS

Carlos Vieira

José Freire

FÁBRICA DE CACIA
José Nordeste
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Não existem na Sociedade comissões específicas, designadamente de ética e de avaliação de estrutura e governo societários.

Descrição da evolução da cotação das acções da Portucel

A Portucel terminou o ano de 2004 com um ganho de 2,14%, cerca de 10 pontos percentuais abaixo da média do mercado nacional, tendo perdido
6% desde que foi tornada pública, a 14 de Dezembro, a revisão ordinária da composição do índice PSI-20 que decidiu pela exclusão temporária das
acções da Portucel.

Ao longo do ano, a cotação das acções da Portucel variou entre um mínimo de 1,37 euros registado em 6 dias do mês de Maio e um máximo de
1,64 euros, nos dias 4 e 5 de Março. A Portucel teve um crescimento sustentado durante o 1º trimestre do ano, no final do qual apresentava um
ganho acumulado de 11,4%; este ganho foi anulado nos meses de Abril e Maio, tendo sido recuperado após a conclusão do processo de privatização
que conferiu à Empresa uma maior estabilidade accionista. A partir do anúncio de OPA pela Semapa, a Portucel transaccionou sempre perto do valor
da contrapartida oferecida - 1,55 euros por acção, apenas baixando do suporte dos 1,50 euros no dia em que se tornou oficial a sua saída do principal
índice de referência do mercado nacional, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. No gráfico abaixo apresenta-se a evolução da cotação das acções da
sociedade, identificando os principais factos que foram objecto de comunicação ao mercado.

Evolução da cotação da Portucel em 2004

2,8

AG anual que aprovou as contas
de 2003. Eleição dos órgãos
sociais é adiada para 31 de Maio

Governo homologa
entrega de 30% à Seinpart

Anúncio de pagamento de
dividendo

2,1

CMVM considera imputáveis
à Semapa, pelo menos 55%
dos direitos de voto

1,4
Divulgação dos
resultados de 2003

Divulgação dos
resultados do 1º
trimestre de 2004

Semapa lança
anúncio
preliminar de
OPA sobre a
Portucel;
contrapartida
é de EUR 1,55
por acção

Registo da OPA
que decorreu
entre 18 de
Agosto e 28
de Setembro

Fim do período da OPA.
Semapa passa a
deter 60,37% dos
direitos de voto

AG adiada
para
15 de Junho

AG elege novos
órgãos sociais

Divulgação
dos
resultados
do 1º semestre
de 2004

Divulgação
dos
resultados
do 3º trimestre
de 2004

Semapa adquire
participações da
CGD e do BES e
comunica que
detém 67,1% dos
direitos de voto

Euronext
exclui Portucel
do PSI-20

0,7
2 JAN
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30 JAN

27 FEV

26 MAR

23 ABR

21 MAI

18 JUN
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16 JUL

13 AGO

10 SET

8 OUT

5 NOV

3 DEZ

31 DEZ

Política de dividendos

A proposta de distribuição de dividendos é da competência do Conselho de Administração da Portucel, subordinada à legislação em vigor e aos
estatutos da sociedade. De acordo com os estatutos, um montante anual mínimo correspondente a vinte por cento do lucro distribuível deverá ser
distribuído aos accionistas na forma de dividendos.

Nos últimos três exercícios foi distribuído o seguinte dividendo por cada acção em circulação:

2002 (relativo ao exercício de 2001) 0,03 euros por acção
2003 (relativo ao exercício de 2002) 0,0315 euros por acção
2004 (relativo ao exercício de 2003) 0,0315 euros por acção

Planos de atribuição de acções e de opções de aquisição de acções

Não existem quaisquer planos de atribuição de acções e de opções de aquisição de acções em vigor.

Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizados pela sociedade

Neste âmbito, não há informação relevante.

Gabinete de Apoio ao Investidor

A Portucel dispõe de um Gabinete de Relações com Investidores desde Novembro de 1995, criado com o objectivo de assegurar um contacto
permanente e adequado com a comunidade financeira - investidores, accionistas, analistas e entidades reguladoras - e promover a comunicação da
informação financeira da Empresa, ou outra que seja relevante para a evolução do desempenho da Portucel no mercado de capitais, de acordo com
princípios de coerência, regularidade, equidade, credibilidade e oportunidade. Todos os comunicados sobre os resultados trimestrais, semestrais e
anuais, bem como todos quaisquer factos relevantes que ocorram são disponibilizados pelo Gabinete na página da Internet da Portucel, com o
endereço www.portucelsoporcel.com.

Maria Leonor Teixeira Gomes Cardoso é a representante para as Relações com o Mercado da Portucel e pode ser contactada através do telefone com
o nº 265 700 503 ou do seguinte endereço electrónico: leonor.cardoso@portucel.pt.
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Comissão de Fixação de Vencimentos

A remuneração dos Administradores é fixada por uma Comissão de Fixação de Vencimentos, que determina uma verba para a remuneração base e
atribui, quando é o caso, uma verba a título de remuneração variável em função de objectivos.
A Comissão de Fixação de Vencimentos é composta pelo Senhor Dr. João António de Morais Silva Leitão (Presidente), pelo Senhor Pedro Mendonça
de Queiroz Pereira (Vogal) e pelo Senhor Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves (Vogal).

Remuneração do Auditor

O montante de remuneração relativa a 2004 paga, pelo Grupo, aos auditores das empresas do Grupo totalizou 460 614 euros, assim distribuídos:

a) 41,7% pela prestação de serviços de revisão legal de contas;

b) 0,5% por outros serviços de garantia de fiabilidade;

c) 28,7% por serviços de consultoria fiscal;

d) 29,1% por outros serviços que não de revisão legal de contas, e que dizem respeito a serviços de apoio na implementação dos “International
Accounting Standards”, de tradução aos Anexos ao Balanço e Demonstração de Resultados e de análise de risco.

Os nossos auditores têm instituídas exigentes regras internas para garantir a salvaguarda da sua independência. Essas regras foram adoptadas na
prestação dos serviços incluídos nas alíneas c) e d) acima e foram objecto de monitorização por parte da Empresa.
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CAPÍTULO II - EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO E REPRESENTAÇÃO DE ACCIONISTAS

A Portucel tem vindo, desde sempre, a utilizar uma política de incentivo à participação dos seus accionistas nas Assembleias Gerais. Desde logo,
através da divulgação periódica de relatórios sobre a sua actividade e sobre os resultados económicos e financeiros, com a preocupação de não se
restringir ao mero cumprimento dos preceitos legais em vigor sobre esta matéria.

Os accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral da Portucel devem comprovar a titularidade das respectivas acções, tendo estas que
estar registadas em seu nome até oito dias antes da data marcada para a realização da assembleia, devendo assim permanecer até ao encerramento
da reunião da Assembleia Geral. Os estatutos prevêem a possibilidade de todos os accionistas participarem na assembleia independentemente do
número de acções que possuam. Contudo, no que diz respeito ao exercício do direito de voto, há regras estatutárias limitativas.

Sem prejuízo do direito de agrupamento, contar-se-á um voto por cada mil acções, não sendo contados os votos que ultrapassem os correspondentes
a vinte e cinco por cento do capital social, quando os mesmos sejam emitidos com referência a acções ordinárias, por um só accionista em nome
próprio ou como representante de outro, salvo quando a lei determine o contrário.

É prática da Portucel prever, na própria convocatória da Assembleia Geral, o voto por correspondência e as formas como os accionistas se podem fazer
representar, especificando-se todas as regras estabelecidas para que, de uma forma simples e expedita, os accionistas sejam devidamente
esclarecidos. A Portucel não tem ainda prevista a possibilidade de exercício de direito de voto por meios electrónicos.

O representante para as Relações com o Mercado, durante o período prévio às Assembleias Gerais, analisa todas as dúvidas e presta todas as
informações necessárias ao pleno esclarecimento dos accionistas.
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CAPÍTULO III - REGRAS SOCIETÁRIAS

A Portucel rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais abertas e pelos seus estatutos, não tendo a sua actividade legislação específica
aplicável.

Na sequência da reprivatização de parte do capital social da Portucel ocorrida em 2004, realizou-se uma Assembleia Geral da sociedade em 15 de
Junho de 2004 na qual foram eleitos os novos órgãos sociais para o triénio de 2004/2006. Nessa eleição a composição de Conselho de Administração
manteve-se com sete membros, cinco dos quais exercem funções executivas, integrando assim uma Comissão Executiva, e dois funções não
executivas, tendo sido aprovado um novo Regulamento Interno que estabelece quais as competências próprias da Comissão Executiva e as matérias
que deverão ser necessariamente sujeitas a aprovação pelo Conselho de Administração alargado. Este Regulamento Interno também estabelece as
regras de funcionamento interno do Conselho de Administração.

Em termos de procedimentos de controlo interno, a Portucel possui um órgão de auditoria interna e análise de risco, que exerce a sua actividade a
todos os níveis da Empresa, isto para além, como é óbvio, do Fiscal Único e dos auditores externos que exercem as competências que lhes são próprias
nos termos da lei neste tipo de sociedades.

Ao nível da gestão do risco e para além da Direcção já referida que tem, em primeira linha, essas atribuições, há ainda competências que, neste
âmbito, estão atribuídas à Direcção de Planeamento e Controlo de Gestão, à Direcção Financeira, ao Gabinete Jurídico e ao Gabinete de Relações com
os Investidores, este último no que respeita ao acompanhamento da evolução da cotação dos títulos da Portucel.

As Direcções das Unidades Fabris elaboram relatórios onde se dá conta da situação operacional das mesmas, com referência específica, entre outras
coisas, às questões de resolução urgente, manutenção de equipamentos e “stocks” existentes.

A Direcção de Marketing da Empresa elabora relatórios periódicos dando conhecimento da evolução das vendas de pasta e papel, tendência da
evolução dos mercados e suas perspectivas futuras e situação dos “stocks” existentes.

Não há conhecimento da celebração de acordos parassociais entre accionistas da Empresa, sendo os limites ao exercício do direito de voto unicamente
decorrente das normas estatutárias em vigor conforme já anteriormente foi referido.
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CAPÍTULO IV - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

A Portucel tem um Conselho de Administração composto por sete membros, um Presidente e seis Vogais. Cinco dos seus membros exercem funções
executivas e formam uma Comissão Executiva, que foi eleita e cujos poderes foram delegados pelo Conselho de Administração, e outros dois
Administradores exercem funções não executivas, um dos quais tem, neste momento, mandato suspenso, conforme adiante se dirá.

O Presidente do Conselho de Administração é o Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira.

Os membros do Conselho que formam a Comissão Executiva são os seguintes:

José Alfredo de Almeida Honório (Presidente)
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Vogal)
Manuel Soares Ferreira Regalado (Vogal)
Manuel Maria Pimenta Gil Mata (Vogal)
Luís Alberto Caldeira Deslandes (Vogal)

Os Administradores não executivos são:

Carlos Eduardo Coelho Alves (Vogal)
Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Vogal)

O Sr. Eng. Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto pediu a suspensão do exercício do cargo, na sequência da sua nomeação para o cargo de Ministro
de Estado, das Actividades Económicas e do Trabalho.

Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 1º do Regulamento da CMVM nº 11/2003 não são considerados Administradores Independentes os Senhores
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Presidente), Dr. José Alfredo de Almeida Honório e Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves, em virtude de fazerem
parte do Conselho de Administração da accionista Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Entendemos que os restantes Administradores não se encontram abrangidos por nenhum dos critérios referidos no artigo a que se reporta o parágrafo
anterior, a menos que, pelo facto de serem também, todos eles, Administradores da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., se entenda que
se encontram abrangidos pela alínea c) do citado preceito legal.
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Os poderes delegados na Comissão Executiva são os seguintes:

a) Propor ao Conselho de Administração as políticas, objectivos e estratégias da Sociedade;
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 activo imobilizado da Sociedade até ao valor individual de cinco por cento do capital social realizado;

g) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens imóveis;
h) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, bem como propor e seguir quaisquer acções, confessá-las e delas
desistir, transigir e comprometer-se em árbitros;
i)
j)

Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades até ao máximo de vinte milhões de euros em cada ano;
Deliberar sobre a execução da aquisição e alienação de acções próprias, quando tal tenha sido deliberado pela Assembleia Geral, e com
observância do que por aquela tenha sido deliberado;

k) Gerir as participações noutras sociedades, em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, nomeadamente designando com o
acordo daquele os representantes nos respectivos órgãos sociais, e definindo orientações para a actuação desses representantes;
l)

Celebrar, alterar e fazer cessar contratos de trabalho;

m) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
n) Constituir mandatários da sociedade;
o) Em geral todos os poderes que por lei são delegáveis, com as eventuais limitações resultantes do disposto nas alíneas anteriores.

O Presidente do Conselho de Administração tem as competências que lhe são atribuídas por Lei e pelos Estatutos.

A Comissão Executiva pode discutir todos os assuntos da competência do Conselho de Administração, sem prejuízo de só poder deliberar nas matérias
que lhe estão delegadas. Todos os assuntos tratados na Comissão Executiva, mesmo que incluídos na sua competência delegada, são dados a conhecer
aos Administradores não executivos, que têm acesso às respectivas actas e documentos de suporte.
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Em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, a Comissão Executiva poderá também deliberar sobre as matérias previstas nas alíneas
c), d), e) e i) atrás referidas quando os respectivos valores, calculados nos termos ali referidos, ultrapassem vinte milhões de euros mas não excedam
cinquenta milhões.

A competência para a alteração de quaisquer condições de contratos anteriormente celebrados e abrangidos pelas referidas alíneas c), d), e) e i)
caberá ao órgão ou órgãos que teriam competência para os celebrar.

O Conselho de Administração deliberou constituir uma Comissão de Auditoria composta por:

António Duarte Serrão (Presidente)
José Miguel Gens Paredes (Vogal)
José Fernando Morais Carreira de Araújo (Vogal)

As competências da Comissão de Auditoria são aquelas que se especificam em seguida e as que lhe forem atribuídas explicitamente pelo Conselho
de Administração.

As competências genéricas são:

1. A Comissão de Auditoria não tem poderes independentes daqueles que lhe são atribuídos neste regulamento ou explicitamente pelo
Conselho de Administração.
2. À Comissão de Auditoria cabe 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 do Grupo a publicar e reportar sobre elas ao
Conselho de Administração antes de este proceder à sua aprovação e assinatura.
3. A Comissão de Auditoria aconselha o Conselho de Administração na escolha do Auditor Externo e pronuncia-se sobre o âmbito de actuação
do Auditor Interno.
4. A Comissão de Auditoria discute com o Auditor Externo os seus relatórios anuais, aconselhando o Conselho de Administração sobre eventuais
medidas a tomar.
5. No desempenho das suas funções a Comissão de Auditoria terá em atenção os seguintes factos:
(i) Alteração de políticas e práticas contabilísticas;
(ii) Ajustamentos significativos devidos a intervenção do auditor;
(iii) Progresso nos rácios financeiros relevantes e eventuais alterações no “rating” formal ou informal do Grupo;
(iv) Exposições financeiras significativas da tesouraria (tais como riscos de divisas, taxa de juro ou derivados);
(v) Procedimentos ilegais ou irregulares.
6. Sem prejuízo da competência normal do Conselho de Administração, a Comissão de Auditoria é autorizada pelo Conselho de Administração
a exercer os poderes de fiscalização e auditoria do Conselho, podendo, nomeadamente, inspeccionar todos os registos contabilísticos da
Empresa e suas associadas e obter informações contabilísticas e financeiras dos funcionários do Grupo, na medida em que tais diligências
sejam necessárias para cumprimento das suas responsabilidades.
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No exercício de 2004 o Conselho de Administração reuniu dez vezes e a Comissão Executiva trinta e quatro vezes.

As remunerações pagas em 2004 aos membros do Conselho de Administração totalizaram 3 015 304,95 euros, dos quais 2 137 230,89 euros pagos
a administradores executivos e 878 074,06 pagos a administradores não executivos. Do total das remunerações, 2 138 574,82 euros foram pagos pela
Soporcel S.A., 238 205,73 euros foram pagos pela Portucel S.A., 125 428,33 euros foram pagos pela Semapa e 513 096,07 euros foram pagos pela
Portucel SGPS, S.A.. O total pago inclui 554 453,68 euros de remunerações variáveis.

Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções em órgãos de administração de outras sociedades, como se especifica em seguida
(as empresas do Grupo Portucel Soporcel são assinaladas com “GPS” entre parêntesis):

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
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u

Presidente do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador da Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração da Cimianto - Gestão de Participações, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Cimimpart - Investimentos e Participações, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da CMPartin - Inversiones y Participaciones Empresariales, SL

u

Presidente do Conselho de Administração da CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da OEM - Organização de Empresas, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Parsecil, SL

u

Presidente do Conselho de Administração da Parseinges - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Secilpar, SL

u

Presidente do Conselho de Administração da Seinpart Participações, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Semapa Inversiones, SL

u

Presidente do Conselho de Administração da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Sodim SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da Vertice - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

u

Gerente da Cimentospar - Participações Sociais, SGPS, Lda.

u

Gerente da Ecolua - Actividades Desportivas, Lda
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José Alfredo de Almeida Honório
u

Presidente da Comissão Executiva e Administrador da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)

u

Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração da Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração da Aliança Florestal - Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A. (GPS)

u

Administrador da Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.

u

Administrador da CMPartin-Inversiones y Participaciones Empresariales, SL

u

Administrador da Parsecil, SL

u

Administrador da Semapa Inversiones, SL

u

Gerente da Cimentospar - Participações Sociais, Lda.

u

Gerente da Florimar - Gestão e Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.

u

Administrador da Betopal, SL

u

Administrador da Longapar, SGPS, S.A.

u

Administrador da Cimimpart - Investimentos e Participações, SGPS, S.A.

u

Administrador da Parcim Investment BV

u

Administrador da Parseinges - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A.

u

Administrador da Seinpart Participações, SGPS, S.A.

u

Administrador da Cimo-Gestão de Participações, SGPS, S.A.

u

Administrador da Cimianto - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

u

Administrador e Membro da Comissão Executiva da CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A.

u

Administrador e Membro da Comissão Executiva da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

u

Administrador e Membro da Comissão Executiva da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

u

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Hidrotuela - Hidroeléctrica do Tuela, S.A.
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Manuel Soares Ferreira Regalado
u

Administrador e membro da Comissão Executiva da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador e membro da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador da Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
u

Administrador e membro da Comissão Executiva da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador e membro da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador da Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp - Cogeração Energética de Pasta, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração da Socortel - Sociedade de Corte de Papel, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Gerência da Setipel - Serviços Técnicos da Indústria Papeleira, S.A. (GPS)

u

Presidente do Conselho de Gerência da SPCG - Sociedade Portuguesa de Cogeração, S.A. (GPS)

u

Administrador da Arboser - Serviços Agro-Industriais, S.A. (GPS)

u

Membro do Sustainability Strategy Steering Group da CEPI

Luis Alberto Caldeira Deslandes
u

Administrador e membro da Comissão Executiva da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador e membro da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador da Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A. (GPS)

u

Presidente da Portucel Soporcel (Papel) - Sales e Marketing, ACE (GPS)

u

Presidente do Conselho de Administração das empresas do Grupo Portucel Soporcel:
- Portucel Pasta y Papel S.A.
- Portucel UK LTD
- Soporcel España SA
- Soporcel Italy SRL
- Soporcel France EURL
- Soporcel UK LTD
- Soporcel International BV
- Soporcel North America INC
- Soporcel 2000
- Soporcel Deutschland GmbH
- Soporcel Austria GmbH
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Carlos Eduardo Coelho Alves
u

Administrador da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GPS)

u

Administrador da Sonaca - Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.

u

Administrador Delegado da Cimianto - Gestão de Participações, S.A.

u

Administrador da Sodim, SGPS, S.A.

u

Administrador e Presidente da Comissão Executiva da Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

u

Administrador e Presidente da Comissão Executiva da CMP - Cimentos Maceira e Pataias, S.A.

u

Administrador e Membro da Comissão Executiva da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

u

Administrador da Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

u

Presidente do Conselho de Administração da SCG - Société des Ciments de Gabès, S.A.

u

Administrador da Secilpar, SL

u

Administrador da Cimimpart - Investimentos e Participações, SGPS, S.A.

u

Administrador da Parcim Investment BV

u

Administrador da Parseinges - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A.

u

Administrador da Seinpart Participações, SGPS, S.A.

u

Administrador da Longapar, SGPS, S.A.

u

Administrador da Betopal, SL

u

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Enersis, SGPS, S.A.

u

Administrador da CMPartin - Inversiones y Participaciones Empresariales, SL

u

Administrador da Parsecil, SL

u

Administrador da Semapa Inversiones, SL

u

Gerente da Florimar - Gestão e Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.

u

Gerente da Cimentospar Participações Sociais, Lda.

u

Administrador da Geciment - Sociedade de Gestão de Participações, SGPS, S.A. (esta Sociedade alterou a sua denominação no início de 2005)

u

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Enersis II - Sociedade de Gestão de Participações, SGPS, S.A. (nova denominação da Geciment)

u

Administrador da Seminv Investimentos, SGPS, S.A. (nova denominação da Secil - Investimentos)
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Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

O Sr. Engº Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto pediu a suspensão do mandato para exercer funções como Ministro do Governo Português.

Não existem quaisquer incompatibilidades especificamente definidas pelo órgão de Administração, nem tão pouco se fixou um número máximo de
cargos acumuláveis pelos Administradores em órgãos de outras sociedades.
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Declaração de cumprimento

Conforme se pode constatar a Portucel S.A. já adoptou a generalidade das recomendações sobre o governo das sociedades. Contudo, há quatro
aspectos que não estão adoptados na íntegra e que, em seguida, se especificam:

1.

O artigo 10º, nº 3 dos Estatutos prevê o bloqueio das acções até oito dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral, o que
implica, forçosamente, que as acções estejam bloqueadas seis dias úteis e não os cinco recomendados. Esta norma dos Estatutos é anterior à
recomendação da CMVM pelo que, para ser cumprida integralmente, exige uma alteração estatutária.

2.

A Comissão de Fixação de Vencimentos integra dois membros do Conselho de Administração da Portucel S.A., ou seja, o seu Presidente Senhor
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira e o Vogal não executivo do Conselho de Administração, Senhor Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves. Esta opção
é explicada pela ligação destas duas pessoas ao principal accionista da sociedade.

3.

Não é adoptada a recomendação no sentido da divulgação da remuneração dos administradores em termos individuais. A não adopção fica a
dever-se à ponderação de todos os interesses em causa que, no entender da Administração, para além de outros potenciais efeitos negativos,
aponta no sentido de não serem os ganhos resultantes dessa divulgação superiores ao direito de reserva e privacidade de cada administrador.

4.

Não foi criada nenhuma comissão com atribuição de competências específicas de avaliação da estrutura e governo societários, por se entender
que tais funções são eficazmente exercidas pelo Conselho de Administração.

Em tudo o resto há o cumprimento integral das recomendações sobre o governo das sociedades.
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CONTACTOS

SEDE
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal - Portugal
Tel: +351 265 709 000
Fax: +351 265 709 165
ESCRITÓRIOS E FÁBRICAS
Portucel
Fábrica de Cacia
Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 Cacia - Portugal
Tel: +351 234 910 600
Fax: +351 234 910 619
Complexo Industrial de Setúbal
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal - Portugal
Tel: +351 265 709 000
Fax: +351 265 709 165
Soporcel
Complexo Industrial da Figueira da Foz
Lavos - Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz - Portugal
Tel: +351 233 900 100/900 200
Fax: +351 233 940 502
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ESCRITÓRIOS DE VENDAS
PORTUGAL
Soporcel 2000

ALEMANHA
Soporcel Deutschland, GmbH

Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal
Tel: +351 265 700 540
Fax: +351 265 729 481

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
Tel: +49 221 270 59 70
Fax: +49 221 270 59 729
e-mail: sales-de@soporcel.pt

Lavos - Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz
Tel: +351 233 900 177/8
Fax: +351 233 940 097
e-mail: sales-po@soporcel.pt
ESPANHA
Soporcel España, S.A.
C/ Caleruega, 102-104 3ºDcha
Edificio Ofipinar - 28006 Madrid
Tel: +34 91 383 79 31
Fax: +34 91 383 79 54
e-mail: sales-es@soporcel.pt
FRANÇA
Soporcel France, EURL
20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison - France
Tel: +33 155 479 200
Fax: +33 155 479 209
e-mail: sales-fr@soporcel.pt
REINO UNIDO
Soporcel UK, Ltd
Oaks House, Suite 4A
16/22 West Street
Epsom
Surrey KT187RG - UK
Tel: +441 372 728 282
Fax: +441 372 729 944
e-mail: sales-uk@soporcel.pt
BENELUX
Soporcel International, BV
Zandvoortselaan 2
2106 CN Heemstede
Holland
Tel: +31 23 547 20 21
Fax: +31 23 547 18 79
e-mail: sales-nl@soporcel.pt

Portucel International, GmbH
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
Tel: +49 221 920 10 50
Fax: +49 221 920 10 59
e-mail: pitkoeln@portucel.pt
ITÁLIA
Soporcel Italia, SRL
Via Verona 8/A
37012 Bussolengo (VR) Italy
Tel: +39 045 71 56 938
Fax: +39 045 71 51 039
e-mail: sales-it@soporcel.pt
ÁUSTRIA
Soporcel Austria GmbH
Fleschgasse 32
1130 Wien
Áustria
Tel: +43 1 879 68 78
Fax: +43 1 879 67 97
e-mail: sales-au@soporcel.pt
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Soporcel North America, Inc
40, Richards Avenue
Norwalk, Connecticut 06854
USA
Tel: +1 888 662 2736
Fax: +1 203 838 5193
e-mail: soporcel@soporcelna.com
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PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A.
Mitrena - Apartado 55 - 2901-861 SETÚBAL
www.portucelsoporcel.com
Desenvolvimento e Coordenação
Departamento de Imagem e Comunicação Institucional
dic@portucel.pt
Impresso em Soporset 120 g.m-2 produzido pelo Grupo
A versão bilingue (Português e Inglês) do Relatório e Contas 2004 encontra-se
disponível no site www.portucelsoporcel.com bem como em CD-ROM que pode
ser obtido através do e-mail: dic@portucel.pt
Fotos
Slides & Bites, Banco de Imagens, Broadway e Grupo Portucel Soporcel
Agradecimentos
Agradecemos à Companhia IBM Portuguesa, à Fernandes & Terceiro e à Copicolor a
gentil cedência das suas instalações, para a execução das sessões fotográficas dos
produtos do Grupo.
Concepção e Design

www.portucelsoporcel.com
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