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TANGRAM

Misterioso na forma, misterioso na origem

Tal como o papel, o Tangram é originário da China mas as suas raízes perderam-se no tempo.
Conta a lenda que, milhares de anos atrás, na antiga China, um Sábio terá sido incumbido de
presentear o seu Rei com uma preciosidade. Um quadrado perfeito em vidro. Apesar de bem
acondicionada, durante a longa viagem que o separava do palácio real, a peça caíu.
Ao desembrulhá-la aflito, o Sábio descobre que se havia quebrado em sete formas geométricas:
1 quadrado, 1 paralelogramo e 5 triângulos.
Ao tentar reconstruir o quadrado original, descobriu combinações infinitas. Foi com esta revelação
que se apresentou ao Rei utilizando as sete peças para descrever a viagem e ilustrar a sua aventura.
Conhecido como os sete livros de Tan ou as sete tábuas da sabedoria, o Tangram não é um jogo.
É uma disciplina mental que permite, abstraindo a forma, interagir com os elementos, jogar com as
hipóteses e criar novas realidades sempre diferentes.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Senhores Accionistas,

Em 1998, fui mandatado, pela Assembleia Geral de Accionistas, para assumir a responsabilidade da Empresa,
no âmbito de uma operação mais vasta de reestruturação global do sector nacional das pastas e papéis,
visando uma segunda fase de reprivatização. Para a prossecução deste objectivo, a criação de massa crítica
de dimensão mundial e o estabelecimento de vantagens competitivas absolutas surgiam, assim, como
factores de primordial importância.

Nessa altura, a Portucel produzia, quase exclusivamente, pasta branqueada de eucalipto para mercado, tendo
ainda um negócio de 50 mil toneladas de papel kraftsaco que foi entretanto autonomizado, por se tratar de
Jorge Armindo

uma actividade exterior àquilo a que chamamos o “sector branco”.

Identificada a ameaça que constituíam os produtores do hemisfério sul, com estruturas de custos muito
competitivas, desde logo introduzi, juntamente com os meus colegas de Administração, medidas agressivas
de redução de custos e de melhoria da eficiência fabril e produtividade, que acarretaram investimentos
importantes, mas que estão hoje inteiramente consolidadas. Apostámos fortemente no aumento da
produtividade florestal, como garante, a mais longo prazo, de um abastecimento sustentado de madeira.
Numa indústria tão global, com concorrentes globais e com produtos tão indiferenciados, o custo de produção
é, sem dúvida, um factor crítico determinante para a crescente competitividade da Empresa.

Sendo um dos sectores industriais mais fragmentados a nível mundial, assistiu-se a um enorme movimento
de consolidação e internacionalização, através de fusões e aquisições. Para ultrapassar os desafios que se nos
colocavam, era essencial progredir a jusante na cadeia de valor. Definimos uma estratégia e elegemos a
dimensão empresarial e a consolidação como vectores de alavancagem do crescimento futuro, que
permitissem diminuir as debilidades identificadas. Adquirimos e fizemos a fusão com a Papéis Inapa,
adquirimos a totalidade do capital social da Soporcel e temos em curso, neste momento, um estudo de préengenharia para a instalação de uma nova máquina de papel que permitirá a integração total em papel não
revestido da pasta produzida na fábrica de Setúbal, constituindo mais um passo importante na redução da
exposição da Empresa à forte concorrência dos produtores de baixo custo que, nos últimos dois anos,
apostaram fortemente em aumentos da sua capacidade de produção.

Prosseguimos persistentemente com esta estratégia e assumimos a nossa vocação papeleira, porque
acreditámos e continuamos a acreditar que, neste sector, Portugal e a Península Ibérica têm dimensão
suficiente para se constituir como polo alternativo ao nórdico para o segmento de papéis finos de impressão
e escrita com base na fibra de eucalipto.
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Fruto desta política consistente de integração vertical desde a floresta até ao papel, o Grupo Portucel Soporcel
assume hoje uma posição de destaque no mercado dos papéis não revestidos, sendo o quinto maior produtor
europeu, o terceiro da Europa Ocidental e o maior no segmento dos papéis offset. Consolidámos uma posição
que pode assegurar a liderança da Empresa, a curto prazo, no exigente segmento europeu do mercado dos
papéis finos não revestidos.

O reforço da posição de liderança do Grupo no sector internacional das pastas e papéis foi, simultaneamente
com a preocupação de melhoria da eficiência e competitividade e de fortalecimento da estrutura financeira
e económica, um dos objectivos que presidiram à decisão de reprivatização da Empresa. É assim, com enorme
satisfação, que encerramos este ciclo de seis anos, com a consciência de termos conseguido atingir
plenamente os objectivos definidos.

Não quero deixar de expressar aqui o meu sincero agradecimento àqueles que comigo trabalharam neste
projecto, que a todos desafiou e entusiasmou.

E, finalmente, uma palavra de agradecimento aos senhores accionistas que, ao longo destes seis anos sempre
nos apoiaram, e sem os quais não teria sido possível levar esta “nau” a porto seguro.

Setúbal, 1 de Março de 2004

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

milhares de toneladas
PRODUÇÃO
Pastas Brancas
Papel de Impressão e Escrita
milhões de euros
VENDAS TOTAIS
RESULTADOS OPERACIONAIS
RESULTADOS FINANCEIROS
RESULTADOS LÍQUIDOS
CASH FLOW
EBITDA
EBITDA / VENDAS (em %)
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
INVESTIMENTOS (executados contabilisticamente)
COBERTURA DO IMOBILIZADO
capital permanente / (imobilizado líquido + existências m/l p.)
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
Resultados Líquidos por Acção
Cash Flow por Acção
EBITDA por Acção
Valor Contabilístico por Acção

2003

2002

1 223
943

1 223
922

1 000,6
111,0
-44,3
66,8
211,0
258,7
26%
948,4
118,4

1 085,6
191,7
-57,3
89,5
233,7
335,2
31%
1 019,1
67,1

1,03

1,02

0,41

0,42

0,46

0,47

5%
3,7

8%
3,0

0,09
0,27
0,34
1,44

0,12
0,30
0,44
1,38
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O GRUPO PORTUCEL SOPORCEL

50 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA INDÚSTRIA DE PASTA E MAIS DE

A sua estrutura industrial é composta por três fábricas,

30 ANOS DE “KNOW-HOW” NO FABRICO DE PAPEL.

localizadas em Setúbal, Figueira da Foz e Cacia, equipadas da
mais moderna tecnologia e que constituem uma referência de

Com uma capacidade produtiva de cerca de 1,1 milhões de

qualidade no sector.

toneladas de papel e 1,2 milhões de toneladas de pasta, o Grupo
é, ainda, responsável pela gestão de 138 mil hectares de floresta.

PORTUCEL
Pasta Branqueada de Eucalipto
Papéis Finos não Revestidos

82%

47%

100%

50%

8%

>>

>>

>>

>>

>>

PORTUCEL FLORESTAL

RAIZ

SOPORCEL

ALIANÇA FLORESTAL

ENCE

Investigação e

Pasta Branqueada de Eucalipto

Desenvolvimento

Papéis Finos não Revestidos

18%

Pasta Branqueada de Eucalipto

>>

>>

>>

Floresta
Serviços Florestais

>>

Floresta (Eucalipto)

47%

50%

6%

UNIVERSIDADES E
ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS
DE AGRICULTORES

FLORESTA - Área gerida de 138 mil hectares: 76% eucalipto
PASTA
BRANQUEADA DE EUCALIPTO
260 000 ton./ano - pasta de mercado
FÁBRICA DE CACIA
500 000 ton./ano - pasta integrada
COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIGUEIRA DA FOZ
160 000 ton./ano - pasta integrada
COMPLEXO INDUSTRIAL DE SETÚBAL
320 000 ton./ano - pasta de mercado

PAPÉIS DE
IMPRESSÃO E ESCRITA
800 000 ton./ano
275 000 ton./ano

CRESCIMENTO E INTEGRAÇÃO EM PAPEL

Como resultado de uma estratégia de desenvolvimento assente

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (‘000 TON)

na integração no negócio de papel, o Grupo Portucel Soporcel
posiciona-se, actualmente, entre os cinco maiores produtores
europeus de papéis finos não revestidos (UWF – Uncoated

680

740

275

1240 1075

1250

Woodfree), gerando um volume anual de negócios superior a
1 000 milhões de euros.
A integração vertical visa o alcance de padrões de rentabilidade
sustentados com base no reforço das vantagens competitivas do

1000

750

500

Grupo, permitindo:
250

>> redução da exposição à concorrência de produtores de pasta

0
1999

2000

2003

com custos mais baixos;
Pasta branqueada de eucalipto (BEKP)

>> redução da exposição à volatilidade dos preços da pasta;
Papéis finos não revestidos (UWF)

>> crescimento das vendas de produtos com margens mais
elevadas;

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PARA MERCADO (%)

>> concentração em produtos com maior potencial de
diferenciação;

100

67

33

35

65

>> reforço das sinergias entre a produção e a comercialização.
100

75

50

25

0
1999

2000

2003
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FOCALIZAÇÃO NOS PAPÉIS FINOS NÃO REVESTIDOS

A marca Navigator foi alvo de uma ambiciosa campanha de
comunicação internacional com o objectivo de aumentar a

Tendo por base o “Eucalyptus globulus” como matéria prima de

notoriedade da marca e o envolvimento com o produto.

excelência para o fabrico de papel de impressão de elevada

O patrocínio do Euro 2004 é a face visível desta campanha.

qualidade, o Grupo Portucel Soporcel tem potenciado esta fonte
de vantagem competitiva através de uma estratégia clara de

www.navigator-paper.com

focalização nos segmentos de mercado com maior potencial de
diferenciação e crescimento.

PIONEER
Pioneer Office Paper representa um passo relevante na

A confirmar o acerto desta estratégia está a notoriedade e

estratégia de marcas do Grupo Portucel Soporcel.

percepção qualitativa das suas marcas, o crescimento
continuado e sustentado das vendas, o enriquecimento do “mix”

A marca Pioneer foi lançada na Europa no Verão passado como

geográfico e de produto e, acima de tudo, o preço “premium”

resultado da identificação de uma oportunidade de mercado.

com que o mercado remunera os produtos e marcas do Grupo.

Pioneer é um papel de escritório “premium” especialmente
concebido para consumidores bastante exigentes.

NOTORIEDADE DAS MARCAS DE PAPEL DO GRUPO
Tendo por base a imagem de um público feminino sofisticado e
NAVIGATOR

muito personalizado, Pioneer avança com um novo conceito de

A marca Navigator foi, nos últimos anos, vendida em mais de

sucesso assente na utilização deste papel de escritório

45 países em todo o mundo, o que permite identificá-la como

“premium” em trabalhos que exijam uma elevada qualidade de

uma das poucas marcas portuguesas com uma presença

impressão independentemente do tipo de documento

verdadeiramente global. Os números falam por si: o volume de

envolvido, especialmente em trabalhos com um uso intensivo

vendas aumentou 40% de 2002 para 2003.

da cor.

Navigator atingiu uma posição de liderança no mercado dos

Este posicionamento, aliado à personalidade inovadora da marca

papéis de escritório. É percepcionado como um produto de

Pioneer, visa estabelecer uma ligação emocional entre os

elevada qualidade sendo reconhecido o seu valor pelos

consumidores e a marca.

consumidores finais em matéria de preço.
www.pionner-paper.com
Em 2003 foi realizado um investimento significativo na
qualidade, estabelecendo-se como uma nova referência no
mercado dos papéis de escritório. Simultaneamente, foi
efectuada uma reformulação da gama, nomeadamente através
da introdução de novos items procurando clarificar e reforçar os
benefícios para os consumidores finais.

SOPORSET

QUOTAS DE MERCADO NA EUROPA OCIDENTAL

A marca Soporset foi, nos últimos anos, vendida em mais de 50
países em todo o mundo, sendo uma das poucas marcas
CUT-SIZE (PAPÉIS DE ESCRITÓRIO)

portuguesas com uma presença verdadeiramente global. O
volume de vendas aumentou de forma significativa: 62% de
2002 para 2003.

12%

14%

15%

2001

2002

2003

Na Europa, Soporset é a marca de papel para a indústria gráfica
20

que mais vende. É também a primeira do “ranking” europeu de
papéis offset no que concerne a notoriedade e qualidade
percepcionada, aspectos traduzidos na elevada lealdade dos

15

10
FONTE: CEPIFINE

clientes e na política de preços “premium”.
5

www.soporset-paper.com

0

INASET
Em 2003, Inaset, a marca de papel offset “premium” mais

FOLIO (PAPÉIS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA)

antiga da Europa, foi alvo de uma estratégia de reformulação e
reposicionamento da marca. Este novo posicionamento teve
13%

15%

16%

2001

2002

2003

como principal objectivo associar o pioneirismo da marca com o
espírito de inovação que sempre caracterizou Inaset, dando
enfase a mais de três décadas como a referência na produção

20

de papéis de elevada qualidade para a indústria gráfica.
15

10
FONTE: CEPIFINE

www.inaset-paper.com

5

Em termos comerciais, o Grupo tem vindo a reforçar as suas
quotas de mercado na Europa Ocidental, destino de cerca de
85% do volume total de vendas de papel.

0
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FLORESTA: UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL

A área de floresta gerida pelo Grupo corresponde a 138 000

acções de fomento florestal suportadas por vários programas de

hectares, cerca de 4,2% da área florestal nacional.

apoio ao produtor florestal. Também a gestão profissional e o
uso de boas práticas que conduzam à gestão sustentável, são

Toda a actividade florestal assenta nos princípios da

objectivos do Grupo concretizados através de acções de

sustentabilidade, constituindo a trave mestra de um correcto

formação dirigidas a organizações de produtores florestais e

abastecimento de matéria prima, capaz de garantir ao mercado

outras instituições municipais, em parceria com entidades

uma gestão florestal sustentável do ponto de vista económico,

públicas.

social e ambiental.
A atitude ambientalmente responsável do Grupo integra um
A actividade de investigação e desenvolvimento assegurada

modelo de gestão florestal convergente com o objectivo de

pelo RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, tem

redução do efeito de estufa, nomeadamente através de:

sido o pilar científico em que assenta o conhecimento
necessário à gestão da floresta.

>> plena ocupação das áreas com aptidão florestal sob sua
responsabilidade de gestão;

As boas práticas florestais do Grupo Portucel Soporcel visam,
entre outros aspectos, a conservação dos recursos naturais, a

>> aumento da produtividade dos povoamentos florestais;

regulação dos recursos hídricos, a biodiversidade florestal e a
prevenção dos fogos florestais, linha de actuação que se insere

>> práticas silvícolas adequadas (com vista à maximização da

no quadro da norma portuguesa de gestão florestal sustentável

taxa de sobrevivência dos povoamentos) e preservação dos

integrada no PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

recursos naturais envolventes;

Certification Schemes), em cuja aplicação o Grupo está
fortemente empenhado.

>> aumento da idade de corte;

Fruto de uma atitude de parceria com os produtores florestais e

>> revitalização das actividades complementares à floresta;

suas associações representativas, o Grupo promove a divulgação
das melhores tecnologias aplicadas à gestão silvícola visando o
aumento de rendimento dos proprietários florestais, através de

>> unidades industriais eco-eficientes.

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A presença do Grupo Portucel Soporcel no mercado nacional e

Cerca de 80% dos resíduos processuais das unidades fabris, ou

internacional assenta num estrito respeito pelo ambiente. A

seja, aqueles que resultam directamente do processo produtivo

gestão adoptada visa a preservação dos recursos naturais numa

(lamas, cinzas, nós de madeira) são valorizados para reutilização

óptica de desenvolvimento sustentável, atitude expressa através

nas florestas do Grupo, em solos agrícolas e reciclagem.

das iniciativas de responsabilidade social e ambiental levadas a
cabo pelo Grupo.

A racionalização energética é outro dos vectores mais relevantes
no esforço de preservação ambiental do Grupo. Grande parte da

Fruto dos numerosos investimentos realizados na área

energia consumida nas suas fábricas provém da queima de

ambiental, o papel produzido na Empresa que se distingue no

biomassa florestal, em particular a casca das árvores. Trata-se

mercado pela sua excepcional qualidade, nomeadamente pelas

de uma fonte de energia limpa e renovável que, ao substituir o

suas características de brancura, resistência, opacidade e lisura,

combustível fóssil (fuel-óleo), oferece, como é sabido, múltiplos

resulta de um processo industrial com impactes reduzidos no

benefícios ambientais.

meio ambiente.

As fábricas do Grupo Portucel Soporcel obedecem às mais
exigentes normas de certificação da qualidade e ambiente
definidas a nível internacional - normas ISO 9001 e ISO 14001.

Na última década, os consumos específicos de água nas fábricas
do Grupo caíram para menos de metade, recorrendo-se cada
vez mais à sua reutilização. A tecnologia mais recente permite
atingir indicadores muito favoráveis para o sector, como é o
caso da fábrica de papel da Figueira da Foz que apresenta
valores na ordem dos 8 m3 por tonelada no fabrico de papéis
finos não revestidos.
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PARCERIA COM A NATUREZA

PROJECTO RNES - RESERVA NATURAL DO ESTUÁRIO DO SADO
Preservação de um “habitat” rico em avifauna através da

As fábricas do Grupo Portucel Soporcel estão implantadas em

cedência de terrenos situados no perímetro industrial da fábrica

regiões cujo património natural de rara beleza importa preservar

de Setúbal à Reserva Natural do Estuário do Sado.

e valorizar.
PROJECTO DELFIM
No âmbito da sua política de responsabilidade social e

Apoio ao Projecto Delfim - Centro Português de Estudos dos

ambiental, o Grupo apoia e participa em projectos que visam

Mamíferos Marinhos, associação científica sem fins lucrativos

a preservação das condições ambientais e a melhoria da

que estuda os golfinhos-roazes no seu ambiente natural, o

qualidade de vida das comunidades envolventes.

estuário do rio Sado, em Setúbal.

PROJECTO SIMRIA - EM DEFESA DA RIA DE AVEIRO

PROJECTO CANTAR DE GALO - PEDAGOGIA E

Apoio ao programa de despoluição da Ria de Aveiro no âmbito

CONTACTO COM A NATUREZA

do projecto SIMRIA (Saneamento Integrado dos Municípios da

Patrocinado pela marca de papel Navigator, o Projecto Cantar de

Ria, S.A.).

Galo, dinamizado pela Herdade do Cascavel, em Coruche,
desenvolve programas didácticos de divulgação e contacto com

Este projecto é representativo do esforço de redução do impacte

a Natureza, facultando ao público infantil o contacto directo com

ambiental nos ecossistemas naturais que envolvem a Fábrica

os animais e a floresta.

de Cacia do Grupo.
Em 2003, as visitas realizadas envolveram um total de cerca de
45 000 alunos.
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GRUPO PORTUCEL SOPORCEL NA EURONEXT

UMA RELAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA
Desde 1999 que a Portucel tem vindo a apresentar um
A elevada capacidade de geração de fundos detida pelo Grupo

desempenho bolsista superior ao índice de referência da

Portucel Soporcel, patente na margem EBITDA do negócio - a

Euronext Lisboa. Em 2003, a Empresa obteve um ganho

melhor do sector europeu quando comparada com os seus

acumulado de 20,7%, quase cinco pontos percentuais acima

pares - permitiu a concretização desta política contínua de

da média das empresas que compõem o índice PSI-20, tendo

crescimento e de integração vertical desde a floresta ao papel.

assim, mais uma vez, contribuído muito favoravelmente para
o comportamento do mercado nacional.

A integração em papel foi, aliás, determinante para a melhoria
da rentabilidade da Empresa e para o crescimento do cash-flow
MARGEM EBITDA (EBITDA/VENDAS)

gerado. A margem EBITDA média entre 2000 e 2002, período
em que ocorreu a integração, cresceu 10 pontos percentuais

22%

32%

26%

1997 - 1999

2000 - 2002

2003

relativamente à média dos três anos anteriores.

ACTUAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS

40

O Grupo promove um contacto permanente com o mercado,
30

divulgando informação financeira numa base trimestral e todos
os elementos que, de algum modo, podem influenciar o

20

desempenho da Empresa no mercado de capitais garantindo,

10

assim, transparência, regularidade, equidade, credibilidade e
0

justiça na divulgação da informação a todos os accionistas.

DESEMPENHO da PORTUCEL versus PSI 20

140,0
PORTUCEL
+20,7%

130,0
120,0
110,0

PSI 20
+15,8%

100,0
90,0
80,0
70,0

Portucel

PSI 20

31 DEZ 03

30 NOV 03

31 OUT 03

30 SET 03

31 AGO 03

31 JUL 03

30 JUN 03

31 MAI 03

30 ABR 03

31 MAR 03

28 FEV 03

31 JAN 03

31 DEZ 02

60,0
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ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

Em 2003, assistiu-se a um abrandamento da actividade

e monetário associados aos elevados défices externo e

económica global, defraudando as expectativas do início do

público. Os sinais de retoma começaram a ganhar força

ano.

económico

evidenciados por um maior dinamismo do consumo privado,

permaneceram fracas e o abrandamento no ritmo de

produção e investimento, sob o efeito estimulante da

crescimento da economia propagou-se aos três grandes

redução de impostos, das descidas das taxas de juro e

blocos económicos líderes da economia mundial - Estados

aumento das exportações, sustentado numa política de

Unidos, União Europeia e Japão - na sequência da conjuntura

dólar fraco.

recessiva já observada em finais de 2002.

Acompanhando, de uma maneira geral, a evolução da

A quebra de dinamismo da economia, particularmente

conjuntura externa, as economias da zona euro evidenciaram

sentida durante a primeira metade do ano, esteve associada

um ritmo de crescimento globalmente moderado (em redor

ao fraco nível de confiança dos agentes económicos e ao

dos 0,5%) vislumbrando-se, no segundo semestre, sinais

considerável grau de incerteza decorrente das tensões

crescentes de uma recuperação gradual, impulsionada pelo

relacionadas com o conflito no Iraque, bem como, à

crescimento das exportações, reflexo da retoma da economia

turbulência nos mercados bolsistas e aos elevados

mundial e particularmente do maior dinamismo da

desequilíbrios públicos e externos nas economias avançadas,

actividade económica nos Estados Unidos, nos mercados

factores que acentuaram o recuo da actividade económica

emergentes asiáticos e no Japão.

numa espiral de abrandamento à escala global.

As exportações afirmaram, assim, o seu papel dinamizador

Neste contexto, a economia norte americana, locomotiva da

na retoma da economia europeia muito embora a apreciação

economia mundial, evidenciou uma clara tendência de

do euro face ao dólar ameaçasse a sua sustentabilidade. De

abrandamento, durante o primeiro semestre, determinada

facto, embora o fortalecimento do euro face às principais

pelo enfraquecimento das exportações e pela desaceleração

divisas e particularmente ao dólar norte americano

do consumo interno, com potencial impacto na redução da

contribuísse, por um lado, para o controlo da inflação em

criação de emprego e na diminuição dos lucros das

níveis baixos atenuando as pressões sobre os preços dos

empresas. Paralelamente, o investimento empresarial sofreu

bens importados nomeadamente das matérias primas e da

uma significativa contracção, face aos baixos níveis de

energia foi, por outro lado, penalizador para o sector

utilização das capacidades produtivas instaladas, reflexo da

exportador ao forçar a perda de competitividade nos

debilidade da procura, do clima de instabilidade e incerteza e

mercados mundiais.

das perspectivas menos favoráveis quanto à situação

A procura interna permaneceu fraca, particularmente na área

económica em geral.

do investimento produtivo, traduzindo os baixos níveis de

Na segunda metade do ano a generalidade dos indicadores

confiança dos empresários e consumidores e a deterioração

de conjuntura nos EUA registou uma evolução favorável,

das perspectivas de emprego, apesar de uma taxa de

embora tenham aumentado os riscos nos mercados cambial

inflação baixa e estável (oscilando dentro do limite dos 2%),

As

perspectivas

de

crescimento

do nível baixo das taxas de juro e das condições de

A verificarem-se as expectativas de consolidação da retoma

financiamento em geral favoráveis.

da economia mundial e da área do euro em particular, a

Reflectindo

a

tendência

global

da

economia

e

economia portuguesa iniciará, em 2004, uma recuperação

particularmente o abrandamento da economia europeia, o

ainda tímida e abaixo da média comunitária, dinamizada

nível da actividade económica em Portugal entrou em franca

sobretudo pelo crescimento das exportações, uma vez que o

recessão, com o PIB a registar uma queda de cerca de 1%,

agravamento do desemprego, a forçada moderação salarial e

por efeito da contracção do consumo privado, do modesto

as restrições orçamentais deverão ainda subsistir criando

crescimento das exportações e da quebra do investimento

condições de debilidade à procura interna.

público e privado, num contexto de baixos níveis de
confiança das empresas e consumidores, de crescimento da
taxa de desemprego, de elevado grau de endividamento das
famílias e das empresas e de redução da despesa pública
pressionada por uma política orçamental restritiva.
As perspectivas que se desenham quanto à evolução da
actividade, em 2004, são em geral positivas, esperando-se,
no entanto, que a tendência de melhoria do crescimento
económico seja acompanhada de uma trajectória gradual de
subida dos preços.
A retoma da economia norte americana apresenta-se
fortalecida indiciando um nível de crescimento, em 2004,
próximo do seu potencial, impulsionado pela recuperação do
investimento e da dinâmica introduzida pelo processo das
eleições presidenciais.
Na Europa, as previsões apontam para um moderado
crescimento económico, em 2004, num ambiente de retoma
global da actividade e consequente aceleração do comércio
mundial, cenário que mantém implícito um reduzido efeito
da valorização do euro nas exportações.
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NEGÓCIO DE PAPEL

A indústria europeia de papéis finos não revestidos

Durante o ano de 2003 assistiu-se à continuação da quebra

atravessou em 2003 um ano particularmente difícil, no

generalizada dos preços médios de venda de papel iniciada

quadro do actual ciclo económico, tendo-se assistido a uma

no último trimestre de 2002. Em particular, o índice de

redução global na procura destes produtos de cerca de 1%

referência do preço médio do papel de escritório standard na

(ou seja, 90 000 toneladas) no espaço geográfico europeu.

Europa (PIX) recuou 7%, face a 2002. Também os índices de

Contudo, e como previsto anteriormente pelo Grupo Portucel

preços médios do papel “folio” para a indústria gráfica na

Soporcel,

Europa indicam uma quebra entre 5% e 6%, dependendo do

a

procura

na

Europa

Ocidental

denotou

comportamento assimétrico durante o ano. De facto, as

mercado geográfico.

vendas dos produtores europeus na Europa apresentaram

De forma aparentemente paradoxal a pressão sobre os

uma quebra de 5% na primeira metade do ano, tendo

preços agravou-se na segunda metade do ano em todos os

estabilizado no segundo semestre.

países da Europa e para todos os produtos, num contexto de

O melhor desempenho verificado na segunda metade de

melhoria generalizada da procura. Este facto não usual na

2003 reflectiu o sensível crescimento no nível de

indústria ficar-se-á a dever ao aumento significativo da

encomendas dos mercados da Europa Ocidental, em especial

cotação do euro face ao dólar, com implicações ao nível do

nos últimos quatro meses do ano, permitindo antever um

preço da principal matéria prima - a pasta de papel -, ao nível

início de 2004 positivo, no que concerne a vendas para esta

da capacidade exportadora dos produtores europeus, e numa

zona geográfica.

maior competitividade dos produtos importados, tipicamente

Estima-se que durante 2003 as importações na Europa

de preço baixo.

Ocidental tenham aumentado cerca de 72 000 toneladas,

Neste enquadramento, os resultados comerciais do negócio

sendo a Europa de Leste responsável por cerca de metade.

de papel do Grupo acabaram por se revelar positivos,

Apesar de se ter assistido ao longo do ano a uma melhoria

salientando-se:

do “mix” dos produtos importados, com uma percentagem
crescente de produtos transformados em folhas, estes

>> Crescimento do volume de vendas de papel do Grupo

continuam, porém, a ocupar segmentos de mercado de mais

Portucel Soporcel em 3,5%, ou seja, cerca de 32 000

baixa qualidade.

toneladas, para um total de cerca de 938 000 toneladas;

O mercado interno, em 2003, representou cerca de 83% do
volume de negócios dos produtores da Europa Ocidental. As

>> Melhoria do “mix” de produtos vendidos, tendo os

vendas globais (incluindo exportações) caíram 50 000 toneladas,

produtos transformados em folhas aumentado cerca de

face a 2002.

60 000 toneladas. Os produtos transformados representam

Uma análise por produtos revela o contributo bem distinto de

cerca de 80% das vendas, contra uma média da indústria

cada família de produtos nesta evolução do mercado. Assim,

europeia de 66%;

é de realçar o facto do consumo de papel de escritório ter
crescido 3%, apesar do contexto económico desfavorável e
da quebra de emprego na Europa.

>> As marcas próprias do Grupo assumem uma posição de

>> A qualidade intrínseca da marca Navigator foi alvo de

cada vez maior destaque no “mix” de vendas, tendo

uma clara diferenciação face à concorrência, tendo sido

aumentado o seu volume em cerca de 49 000 toneladas;

reformulada toda a gama europeia o que permitiu uma
maior clarificação dos diferentes produtos, e tendo sido

>> O aumento do volume de papel vendido e o
enriquecimento do “mix”, traduziram-se em ganhos

ainda lançada uma gama específica adaptada às
necessidades e desejos do consumidor norte americano.

relevantes de quota de mercado. Assim, na Europa
Ocidental, a quota de mercado nos papéis de escritório

>> Pelo terceiro ano consecutivo, o estudo independente

passou de 14 para 15%, e nos grandes formatos para a

anual realizado pela Opticom International Research junto

indústria gráfica passou de 15 para 16%.

de consumidores finais atribuiu ao Navigator, um lugar de
relevo no restrito grupo das marcas de papel de escritório

Em 2003 os preços médios do papel de escritório praticados
pelo Grupo na Europa, caíram 7% em linha com a evolução
do preço médio do mercado. Registe-se, contudo, que, no
que respeita aos grandes formatos para a indústria gráfica, os
preços médios do Grupo na Europa desceram não mais do
que 4%, ficando portanto aquém da quebra do mercado.
O Grupo Portucel Soporcel desenvolveu avanços igualmente
significativos no domínio das suas marcas próprias,
designadamente:

>> O lançamento da nova marca de papel de escritório
Pioneer materializa uma abordagem inovadora, através
de uma diferenciação simbólica e emocional da marca,
cujo “target” é o comprador feminino de papel de
escritório.

>> A marca de papel offset Inaset foi objecto de um
importante programa de “rebranding”, com o objectivo de
reforçar a presença do Grupo junto da indústria gráfica
europeia.

com maior valor a nível europeu.
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NEGÓCIO DE PASTA

Em consequência directa do comportamento da procura de

Neste enquadramento, o Grupo Portucel Soporcel privilegiou

papel, o mercado da pasta apresentou um perfil muito

o mercado europeu, sobretudo os países da União Europeia

irregular ao longo do ano e sofreu uma pressão significativa

(91% das vendas), optimizando assim os custos de logística

sobre o preço de venda. Neste contexto, o preço da pasta, ao

associados às vendas.

longo de 2003, registou a pior tendência dos últimos cinco

O volume de vendas de pasta do Grupo Portucel Soporcel foi

anos, tendo-se ainda debatido com a forte depreciação do

de 548 mil toneladas, traduzindo uma diminuição de 8,6%

dólar, um factor perturbador da competitividade dos

face ao ano anterior.

produtores europeus.
A cotação da pasta de fibra curta no início do ano situava-se
num patamar bastante baixo recuperando de forma
sustentada no decurso do segundo e terceiro trimestres,
tendo registado de novo uma quebra significativa no último
trimestre do ano, evidenciando assim uma elevada
volatilidade.
Neste cenário pouco animador, a taxa média anual de
utilização da capacidade produtiva dos produtores Norscan
situou-se nos 93%, atingindo os 94% durante o quarto
trimestre do ano.
Assim, os stocks de pasta Norscan aumentaram de 1,6
milhões de toneladas no início do ano para 1,8 milhões de
toneladas no final do ano, nível que excedeu o valor de
referência de 1,5 milhões de toneladas, geralmente tido
como crítico.
O nível de stocks de pasta branqueada de eucalipto dos
produtores ibéricos e brasileiros situava-se, no final do ano,
nas 719 mil toneladas, valor que ultrapassa o stock final de
2002 em 216 mil toneladas, o que representa um
acréscimo de quase 43%.

ACTIVIDADE FLORESTAL

RECURSOS

Agro-Florestal, S.A., que eram de 60% do capital social de

O Grupo Portucel Soporcel reconhece na área florestal,

cada uma, pela participação que a Portucel - Empresa de

nomeadamente nas componentes do património florestal e

Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A. detinha na Portucel

do abastecimento de madeiras, uma das vertentes

Florestal - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.,

estratégicas fundamentais para a competitividade do Grupo.

e que era de 40% do seu capital social.

Deu-se continuidade aos estudos e projectos mobilizadores

No âmbito do projecto para a “Certificação da Gestão

da área florestal do Grupo, destacando-se o Plano Estratégico

Florestal Sustentável”, a Norma Portuguesa foi apresentada

e o Sistema Integrado de Planeamento Florestal. O

pelo Conselho da Fileira Florestal Portuguesa ao Pan

desenvolvimento e implementação deste sistema ocorreu a

European Forest Certification Council. Esta norma foi

partir de Abril, esperando-se que o Grupo venha a dispor

preparada em conjunto com outras empresas do sector,

desta nova funcionalidade em meados de 2004.

associações socio-profissionais e organizações de produtores

Com este projecto procedeu-se à reestruturação de conceitos

florestais.

e de suportes de informação nas diversas áreas que o
apoiam,

nomeadamente

através

dos

trabalhos

de

ABASTECIMENTO

reorganização da base de dados geográfica e de melhoria

Assumiu

das funcionalidades, duma maior integração de dados e

desenvolvimento de acções no domínio da gestão do

aplicação do inventário florestal e do projecto de integração

abastecimento ao Grupo, assim como, o estreitamento das

da gestão cadastral e contratual comum.

relações com os principais fornecedores. Estas medidas

Assistiu-se à consolidação dos objectivos definidos no

permitiram incrementar as aquisições de madeira de

plano de apoio ao produtor florestal através da

mercado em, aproximadamente, 80 000 m3 (equivalente

intensificação da divulgação dos diversos programas que o

“globulus” sem casca), independentemente do impacto

compõem. Ao nível da gestão cadastral e contratual, deu-

decorrente dos incêndios florestais que afectaram o país

se início e concluiu-se o processo de transferência de

durante o Verão, e que atingiram severamente o património

património não “core” da Portucel Florestal e da Soporcel

florestal do Grupo em aproximadamente 25 308 m3 de

para a Lazer e Floresta, o que permitiu uma operação de

povoamentos próprios.

troca de participações que garantiu ao Grupo Portucel

O ritmo de exploração das matas próprias continuou a ser

Soporcel ser titular de 100% do património florestal

moderado de forma a assegurar, a prazo, o crescimento

orientado para a produção de pasta de eucalipto. No

sustentado do abastecimento com base no património

âmbito desta operação, o Grupo Portucel Soporcel procedeu

florestal do Grupo Portucel Soporcel. Dentro desta orientação,

à troca das suas participações sociais na Lazer e Floresta -

o abastecimento às fábricas do Grupo proveniente das matas

Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, Imobiliário e

próprias manteve-se reduzido reforçando-se o recurso às

Turístico, S.A. e na Celpinus - Empresa de Desenvolvimento

madeiras de fornecedores do mercado nacional.

particular

importância,

neste

exercício,

o
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De salientar ainda o facto do volume das madeiras

Merece ainda relevo, em 2003, a elaboração de um

movimentadas nos parques ter decrescido 35%, face a 2002,

importante estudo sobre a disponibilidade futura de madeira

em virtude da falta de competitividade do transporte

de eucalipto na Península Ibérica. Foi também efectuado o

ferroviário relativamente ao rodoviário.

primeiro estudo, em Portugal, de caracterização de

Tendo em vista um maior intercâmbio e comunicação entre

fornecedores de madeira, com incidência nos aspectos de

os vários intervenientes da fileira florestal, o Grupo

logística, práticas florestais, estratégias de desenvolvimento

Portucel Soporcel promoveu o segundo encontro com

empresarial e perspectivas de relacionamento com a

Empresários e Produtores Florestais na Herdade de Espirra,

indústria.

em Julho de 2003.

Dentro do espírito de parceria que se pretende criar entre o

Este encontro, à semelhança do ocorrido no ano anterior,

Grupo Portucel Soporcel e todos os intervenientes da fileira

contou com a presença de meia centena de empresários

florestal foram lançados, em 2003, contratos plurianuais com

florestais, tendo-se debatido importantes temas de natureza

os principais fornecedores do Grupo os quais cobriram, no

estratégica das diversas áreas da actividade florestal comuns

ano, cerca de 50% do volume total de madeira de mercado

a todos os intervenientes, nomeadamente:

adquirido pelo Grupo.
Para um consumo global que totalizou 3 680 milhares de m3,

>> O mercado e o abastecimento;

em 2003, foram recepcionados nas três fábricas do Grupo
3 474 milhares de m3 (equivalente “globulus” sem casca),

>> As melhores práticas e desenvolvimento da investigação

dos quais 80% provenientes do mercado interno, 16% da

nos domínios do melhoramento genético, nutrição e

exploração de povoamentos do Grupo e 4% por recurso à

controlo de pragas e doenças;

importação (aquisições já efectuadas em 2002 e
parqueadas no exterior). Em 2003 destaca-se claramente o

>> Acções e programas de apoio aos proprietários florestais.

acréscimo dos contingentes provenientes de fornecedores
do mercado nacional em detrimento das componentes de

No âmbito da participação do Grupo em eventos
internacionais ligados à problemática florestal é de salientar
o convite feito ao Grupo Portucel Soporcel para intervir como
orador no primeiro Simpósio Ibero-Americano de “Eucalyptus
globulus”, realizado no Uruguai, tendo desenvolvido o tema
“O Mercado Mundial de Eucalyptus globulus”.

madeiras próprias e, sobretudo, da importação.

SERVIÇOS

com a Celbi e a Silvicaima para a prevenção e 1ª intervenção

Enquanto responsável pela prestação de serviços ao

de combate aos incêndios florestais) e dos colaboradores da

património florestal do Grupo Portucel Soporcel, a Aliança

Aliança Florestal na minimização dos prejuízos potenciais.

Florestal continuou, no ano em apreciação, a implementar

Ainda durante 2003 a Aliança Florestal viu confirmado pela

medidas conducentes à melhoria dos custos de produção das

Auditoria de Acompanhamento realizada pela APCER, a

florestas próprias do Grupo, quer através dos reajustamentos

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela Norma

introduzidos na organização da sociedade, quer ao nível dos

ISO 9001-2000.

processos técnicos e de gestão utilizados.

Do ponto de vista da actividade de florestação foram instalados

Neste âmbito continuaram a ser introduzidas alterações

povoamentos em 1 239 hectares, desenvolveram-se operações

indutoras de economias nas operações desenvolvidas de que

de manutenção em 8 005 quilómetros de caminhos e aceiros

são exemplos o refinamento na elaboração dos projectos de

e em 22 026 hectares plantados, procedeu-se a acções de

investimento

de

fertilização em 10 243 hectares e movimentaram-se para as

manutenção/conservação dos povoamentos, a formação

fábricas do Grupo mais de 606 900 m3 equivalentes sem casca

especializada no local de trabalho e a aquisição dos serviços

de madeira própria.

em

(re)arborizações,

as

práticas

de exploração florestal por concurso, a nível nacional.
No campo da exploração florestal com meios próprios, deu-se
continuidade ao trabalho de modernização e racionalização,
tendo-se atingido já, em 2003, resultados muito favoráveis.
O grande problema com que esta área se confrontou foi a
excepcional vaga de incêndios florestais ocorridos no passado
período de Verão, os quais percorreram uma área superior a
430 000 hectares, isto é, quase 5% do território nacional,
para além das perdas de vidas humanas e equipamentos, o
que constituiu uma verdadeira calamidade nacional.
Sendo as zonas do país mais atingidas o Vale do Tejo e Serra
Algarvia/Monchique, locais onde o Grupo Portucel Soporcel
detém uma parte significativa do seu património florestal, os
incêndios afectaram perto de 30% do património florestal do
Grupo, acabando por provocar prejuízos em apenas 37% do
total da área em risco, isto é, cerca de 10,5% do património
global. Para isso, foi determinante a qualidade da intervenção
da Afocelca (Acordo Complementar de Empresas partilhado

26 >> GRUPO PORTUCEL SOPORCEL | 2003

ACTIVIDADE INDUSTRIAL

PRODUÇÃO

Para os níveis de desempenho obtidos foram fundamentais

A actividade industrial do Grupo Portucel Soporcel privilegiou,

os contributos decorrentes da actividade de “Full Service

essencialmente, o aumento da eficiência fabril, a

Maintenance Outsourcing”, implementada nas três fábricas de

racionalização de recursos e a redução de custos.

pasta do Grupo e que permitiu melhorar significativamente os

A produção global de pasta do Grupo manteve-se ao nível da

níveis de eficiência fabril, bem como o reforço da terciarização

do ano anterior, independentemente de se terem verificado

noutras áreas de actividade periféricas, que tem contribuído

paragens mais prolongadas do que as ocorridas em 2002

satisfatoriamente para o acréscimo da eficiência e

para implementação de novos investimentos, tendo a fábrica

favoravelmente do ponto de vista da redução de custos.

de pasta de Setúbal estabelecido um novo máximo de

Ainda no âmbito da melhoria do desempenho global, é de

produção anual.

salientar a implementação de outros programas que de

No que se refere à área do papel, o acréscimo de produção

forma relevante têm permitido uma melhoria da eficiência e

global do Grupo deve-se essencialmente ao desempenho da

da racionalização, designadamente, o projecto “Proflex”,

fábrica da Figueira da Foz que superou os anteriores máximos

vocacionado para o aumento da produtividade e flexibilidade

de produção e permitiu estabelecer máximos anuais em

nas áreas de transformação e expedição da fábrica de papel

ambas as Máquinas de Papel, merecendo especial destaque

da Figueira da Foz e a continuação e ampliação do âmbito do

o excelente desempenho da MP1 que conta já com 12 anos

Projecto E vocacionado para o aumento da eficiência da

de laboração, enquanto na MP2, para além do novo máximo

fábrica de pasta de Setúbal.

de produção alcançado, foi ainda estabelecido, durante o mês
de Junho, um novo máximo mundial de velocidade na

INVESTIMENTO

produção de papéis gráficos e de escritório não revestidos, ao

O investimento industrial, enquanto factor determinante do

trabalhar sustentadamente durante 75 horas a uma

acréscimo da produtividade e da competitividade do Grupo,

velocidade de 1 567 metros por minuto (cerca de 94

mereceu um esforço importante em 2003, designadamente

km/hora).

nos domínios da modernização do parque industrial, da

Neste contexto, as produções obtidas nas diferentes fábricas

melhoria da eficiência e produtividade e da protecção

do Grupo Portucel Soporcel foram as seguintes:

ambiental.
Na Fábrica de Cacia foram realizados investimentos que

Produção (103 t)
Fábrica

visam a melhoria do desempenho global fabril, com

Pasta

Papel

Cacia

244

-

Setúbal

480

237

Figueira da Foz

499

707

1 223

944

Grupo Portucel Soporcel

intervenções no domínio da modernização, da melhoria da

eficiência e da racionalização de custos em áreas como o

No Complexo Industrial da Figueira da Foz, salientam-se,

transporte de aparas, a lavagem de pasta crua, o

como realizações de investimento mais relevantes, as

branqueamento e a evaporação. Os benefícios decorrentes

referentes ao aumento da capacidade de corte e

deste programa de investimentos foram visíveis no decurso

transformação do papel e ao projecto Ambiente III. Neste

do segundo semestre, com reflexos importantes na

projecto, que implicou gastos de cerca de 24,7 milhões de

racionalização e redução dos consumos de energia e água,

euros, é de destacar o início da construção e montagem da

assim como no aumento do ritmo e da estabilidade da

nova caldeira de recuperação, que permitirá assegurar o

produção, o que assegura uma maior regularidade da

cumprimento das exigências legais estipuladas pela directiva

qualidade da pasta produzida.

europeia do IPPC e responder à evolução da potencial

Na fábrica de pasta de Setúbal o investimento foi

capacidade de produção da fábrica.

predominantemente orientado para a vertente ambiental,

São ainda de assinalar intervenções de remodelação nas

com a conclusão da reconversão da caldeira de biomassa em

áreas do forno da cal e da caldeira de biomassa, para além

leito fluidizado, o que permitiu melhorar assinalavelmente a

de melhorias na secaria da MP1 que possibilitaram o

eficiência energética e a estabilidade da operação e,

aumento da eficiência e regularidade de funcionamento da

simultaneamente, reduzir os custos de energia e os valores

máquina

da emissão de partículas. De salientar ainda a instalação do

desempenho fabril deste complexo industrial.

reforço da lavagem de pasta destinada à integração no
fabrico de papel, possibilitando a redução do consumo de
água e a melhoria da qualidade da pasta transferida.
Na fábrica de papel de Setúbal foi realizado um vasto
programa de investimentos industriais, sendo de salientar os
investimentos localizados na área da transformação de papel,
que melhoraram consideravelmente a capacidade de
resposta às acrescidas exigências do mercado, para além da
modernização e optimização da capacidade da MP1 e de
uma nova linha de enresmagem de “folio”. Os objectivos
destas intervenções foram integralmente conseguidos, tanto
ao nível da melhoria da qualidade como da eficiência da
produção, tendo-se atingido, em Dezembro, o máximo
mensal de produção na MP1, consubstanciado num
acréscimo de 4% acima do máximo anteriormente atingido.

contribuindo,

decisivamente,

para

o

bom
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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Como responsável pela prossecução dos objectivos do Grupo

Igualmente, foram sistematizados os critérios de selecção da

Portucel Soporcel, no domínio da investigação aplicada na

aplicabilidade dos diferentes métodos de luta contra as

fileira florestal do eucalipto, o RAIZ - Instituto de Investigação

pragas da floresta de eucalipto, e estabelecidos os

da Floresta e Papel prosseguiu, em 2003, o trabalho que tem

“standards” de aplicação do conhecimento desenvolvido.

vindo a desenvolver e que representa hoje uma contribuição

Foi também sistematizado o conhecimento dos processos de

importante na geração de “know-how” nos domínios

engenharia da produção de pasta quando aplicados à

florestal, de processo e de produto, e na endogeneização

realidade nacional, donde é possível extrair múltiplas

deste conhecimento pelos quadros das empresas e pelos

oportunidades de optimização de cada realidade industrial.

especialistas que com eles colaboram.
São de distinguir os progressos relevantes já alcançados
através da selecção clonal, com significativos ganhos das
plantas melhoradas disponíveis em termos da sua
adaptabilidade às diferentes condições edafo-climáticas, com
ganhos de produtividade florestal e com o aumento do valor
tecnológico das plantas pelo aumento do rendimento
industrial e da densidade.
Encontra-se

também

perfeitamente

desenvolvido

o

conhecimento das necessidades nutricionais do eucalipto,
bem como ferramentas para o estabelecimento de
programas de fertilização adequados às características
específicas do solo.

AMBIENTE E QUALIDADE

Na sequência das actividades iniciadas em 2002, foi

Assim, na Fábrica de Cacia foi reforçada a aposta na

concluída neste exercício a adaptação dos Sistemas de

especialização da pasta branca para utilização no segmento

Gestão da Qualidade e de Acreditação dos Laboratórios aos

dos papéis especiais, traduzida na alocação de mais de 67%

novos referenciais normativos ISO 9000:2000 e NP EN

da produção a este segmento do mercado. Sublinhe-se que

ISO/IEC 17025, respectivamente, assim como a integração

estas alterações de qualidade foram proporcionadas pelos

dos Sistemas de Gestão da Qualidade e do Ambiente,

investimentos realizados na fábrica, e que determinaram

tendo sido obtida a respectiva certificação no Complexo

uma maior estabilidade das características da produção e um

Industrial da Figueira da Foz e o certificado de transição na

aumento da porosidade da pasta, favorável a algumas destas

fábrica de Cacia. A auditoria de certificação do Sistema de

aplicações.

Gestão integrado da Qualidade e do Ambiente, na fábrica

As fábricas de pasta de Setúbal e da Figueira da Foz

de Cacia, ocorreu em 2003.

continuaram a orientar a especialização da sua produção para

No Complexo Industrial de Setúbal foi concluída a implementação

o fabrico de papéis de impressão e escrita de grande

do Sistema de Gestão Ambiental nos termos da Norma

qualidade, reforçando a sua vocação de fábricas integradas.

NP EN ISO/14001/99, tendo sido realizada a Auditoria de

Dada a crescente vocação papeleira do Grupo, é no domínio

Certificação da 1ª fase, devendo o processo estar

do desenvolvimento de produtos de papel que mais se

concluído durante o ano de 2004.

concentra o esforço para se atingirem padrões de qualidade

O Grupo Portucel Soporcel deu ainda início, no terceiro

particularmente elevada, confirmadas pelo permanente

trimestre de 2003, ao projecto de implementação de um

“benchmarking” com a principal concorrência internacional,

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, nos

enquanto se desenvolvem novos produtos que irão satisfazer

termos dos referenciais OHSAS 18001 e NP 4397, que deverá

as necessidades do mercado e diversificar a oferta papeleira

ser integrado no actual Sistema de Gestão da Qualidade e

do Grupo, e se apoia a área comercial dotando-a de meios

Ambiente, constituindo um único Sistema Integrado de

que permitam evidenciar os atributos e vantagens dos papéis

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.

da Empresa face à concorrência.

Todos os outros sistemas estão certificados e mantiveram

Ainda no domínio da qualidade, é de salientar a colaboração

essa condição nas várias auditorias realizadas, em 2003,

do Grupo com entidades exteriores, nomeadamente,

pelas entidades competentes.

Universidades, Centros de Investigação e Desenvolvimento e

O Grupo Portucel Soporcel mantém uma determinação

fornecedores de equipamentos e matérias primas, quer

crescente no desenvolvimento dos aspectos da Qualidade,

através de parcerias de investigação, quer através da

nas suas mais diversas vertentes, como um dos factores

realização de seminários e acolhimento de estágios.

competitivos que mais tem contribuído para firmar o sucesso

Mantendo-se na primeira linha das preocupações do Grupo

do Grupo no mercado das pastas celulósicas e papéis não

Portucel Soporcel, as questões ambientais têm sido alvo de

revestidos de impressão e escrita.

uma política simultaneamente proactiva e continuadamente
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estimulada, com plena adesão aos princípios e práticas do

Neste sentido foram realizados investimentos, na Fábrica de

desenvolvimento sustentado, fazendo do Grupo Portucel

Cacia, com resultados assinaláveis a nível da redução do

Soporcel um dos membros portugueses mais activos no

consumo de água. Saliente-se que, a estação de tratamento

World Business Council for Sustainable Development. Neste

desta fábrica continua a prestar um serviço à comunidade

contexto, o Grupo acolheu nas suas instalações o seminário

envolvente, assegurando o tratamento biológico do efluente

“Tratamento de Resíduos Industriais” organizado pelo

final da rede de esgotos urbanos das povoações de Cacia e

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.

Esgueira.

O Conselho de Impacte Ambiental continuou a reunir

Em Setúbal, a alteração na caldeira de biomassa veio

bianualmente, na Portucel, presidido por uma personalidade

proporcionar uma significativa redução do teor de partículas

independente e incluindo representantes de Universidades e

nas emissões gasosas. De referir ainda, o aproveitamento

Institutos de Investigação, para acompanhar a actividade

dos gases da combustão nos fornos de cal para a produção

ambiental do Grupo competindo-lhe dar pareceres e formular

de carbonato de cálcio precipitado (PCC), consumível

recomendações,

utilizado na fábrica de papel, reduzindo substancialmente a

neste

domínio,

ao

Conselho

de

Administração sempre que solicitado.

sua emissão para a atmosfera.

Em coerência com a política seguida e com a finalidade de

No que respeita às performances ambientais, as fábricas do

dar resposta aos requisitos legais no domínio do ambiente,

Grupo Portucel Soporcel tiveram um comportamento

iniciou-se a preparação dos Pedidos de Licença Ambiental

assinalável, ultrapassando, em muitos parâmetros, as

nos termos estipulados no DL 194/2000, tendo sido já

exigências da actual legislação portuguesa.

submetidos às autoridades competentes os pedidos
referentes às fábricas de pasta e papel de Setúbal.
Foram ainda iniciados pelo Grupo os trabalhos de preparação
para o Comércio Europeu de Licenças de Emissão de CO2, que
terá início em 2005, no âmbito dos quais foram realizados
inventários e auditorias detalhadas às emissões deste gás.
Tendentes à melhoria e controlo da sua relação com o meio
ambiente

são

ainda

de

destacar,

em

2003,

o

desenvolvimento das acções conducentes à melhoria da
eficiência na utilização da água, tornando possível reduzir o
seu consumo, e à valorização crescente dos resíduos sólidos,
vertentes estas que têm tido uma atenção permanente por
parte da Empresa, nomeadamente ao nível da política de
investimentos industriais.

INDICADORES AMBIENTAIS
Os valores médios anuais obtidos, nas diferentes unidades de pasta e papel, para os principais parâmetros ambientais, constam dos gráficos e das tabelas
seguintes:

EFLUENTES LÍQUIDOS

CAUDAL

SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (SST)

m3/t
67

CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO (CQO)

kg/t
40

8

47

kg/t

2,9

24

1,7 0,5

1,2

35

1,3

80

4

40

60

3

30

40

2

20

20

1

10

0

0
CACIA

FIGUEIRA DA FOZ

SETÚBAL

FIGUEIRA DA FOZ

13

2,6

SETÚBAL

CACIA

FIGUEIRA DA FOZ

SETÚBAL

COMPOSTOS ORGÂNICOS ABSORVÍVEIS (AOX)

kg/t

kg/tAD
3,0 0,9

0,19

0,8 0,2

4

0,40

3

0,30

2

0,20

1

0,10

0

0,11

0,25

PASTA
PAPEL

0
CACIA

5,0

0
CACIA

CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE OXIGÉNIO 5 DIAS (CBO5)

1,6

16

FIGUEIRA DA FOZ

SETÚBAL

CACIA

FIGUEIRA DA FOZ

EMISSÕES GASOSAS
PARÂMETROS (kg/tAD)
VALORES MÉDIOS 2003
FÁBRICAS DE PASTA

PARTÍCULAS

S total

NOx

CACIA

1,01

0,92

2,43

SETÚBAL

1,14

0,65

1,38

FIGUEIRA DA FOZ

0,55

0,47

1,52

SETÚBAL
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Como factor da maior importância para a eficácia da gestão

>> o início da implementação de soluções, com o objectivo

e do funcionamento do Grupo foram, durante o ano de 2003,

de dotar o Grupo de um Sistema de Informação Industrial

continuadas as actividades tendentes à progressiva

integrado;

uniformização, actualização e extensão dos Sistemas de
Informação do Grupo Portucel Soporcel.

>> o início da implementação de sistemas de suporte à

Destacam-se entre as múltiplas actividades desenvolvidas:

gestão e integração de informação não estruturada,
considerada crítica para a actividade e relacionamento

>> a disponibilização do sistema de informação de suporte
aos

princípios

contabilísticos

preconizados

com entidades externas;

pelo
>> o acompanhamento de implementação do Sistema

“International Accounting Standards”;

Integrado de Planeamento Florestal, bem como a
>> a actualização tecnológica e funcional do sistema de
informação de suporte à área comercial fabril da fábrica

uniformização de todas as componentes funcionais para
ele concorrentes;

de papel de Setúbal;
>> a implementação do projecto Onefinance, que visa a
>> o suporte aos investimentos nas áreas fabris visando a

extensão e optimização do sistema de informação para as

integração dos novos meios com as funcionalidades

áreas de contabilidade e gestão financeira a todo o

existentes;

universo das empresas do Grupo;

>> o

desenvolvimento

e

implementação

de

novas

funcionalidades tendentes à satisfação de novos
requisitos exigidos pela complementação das operações
fabris,

e

de

melhoria

no

relacionamento

com

fornecedores e clientes;

>> a implementação de soluções tendentes a suportar novas
formas de comercialização e expedição de produtos de
papel;

>> o início de implementação de soluções que têm por
objectivo dotar o Grupo de ferramentas analíticas
uniformes de apoio à gestão;

>> instalação dum sistema de vídeo conferência entre os
diferentes sites e escritórios comerciais no exterior.

RECURSOS HUMANOS

Durante o ano de 2003 a gestão de Recursos Humanos
orientou-se no sentido da continuidade da política do
desenvolvimento pessoal e profissional do seu efectivo, de
forma a promover o contínuo reforço da posição competitiva
do Grupo.
Neste sentido, registou-se um aumento no quantitativo de
horas de formação ministrada, designadamente nas áreas
técnicas, visando a polivalência funcional através da
formação efectuada no posto de trabalho. Neste sentido,
foram realizadas 780 acções nas quais estiveram envolvidos
4 607 participantes durante 152 603 horas.
As áreas de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, bem
como as questões relacionadas com a Qualidade e o
Ambiente, continuam a merecer especial atenção por parte
do Grupo numa perspectiva de melhoria permanente,
mantendo-se o reforço da actuação aos níveis da prevenção
e da formação.
O quadro de pessoal do Grupo Portucel Soporcel situava-se,
no final de 2003, em 2 229 elementos ao que corresponde
uma redução de 67 efectivos face ao final do ano anterior.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

A dimensão e acrescida competitividade do Grupo Portucel
Soporcel tem como natural consequência uma crescente

>> A recuperação de uma igreja setecentista, em Lavos no
concelho da Figueira da Foz;

responsabilização no seu compromisso com a sociedade
envolvente, dos accionistas aos colaboradores, parceiros

>> A agenda Ecológica, iniciativa de educação ambiental

comerciais e comunidade duma forma geral.

promovida pelo Agrupamento de Escolas do Rio Azul,

É neste quadro de compromisso que o Grupo tem vindo a

distribuída a todos os alunos do 1º Ciclo de Setúbal;

pautar a sua conduta nos princípios que regem o seu
desenvolvimento, incluindo a participação em organizações

>> A edição em Braille do jornal “O Independente”,

que a nível nacional e internacional promovem a divulgação

distribuída a um grande número de instituições nacionais

dos objectivos do desenvolvimento sustentável e das práticas

de ensino especial;

socialmente responsáveis.
Nesta conformidade, como membro do World Business

>> O projecto “Uma Escola, um Amigo”, dinamizado pela

Council for Sustainable Development (WBCSD), o Grupo

Câmara Municipal de Setúbal e que consiste no apoio do

Portucel Soporcel participou no encontro internacional que

Grupo a uma escola da região, através de acções e

esta organização realizou em Lisboa, em 2003, e que entre

iniciativas levadas a efeito na comunidade escolar.

outros temas foram abordadas as medidas a implementar
para o apoio das empresas na realização de relatórios

Adicionalmente o Grupo Portucel Soporcel manteve o apoio a

específicos em matéria de desenvolvimento sustentável.

instituições de solidariedade social, assim como, o apoio a

Ao nível nacional, o Grupo aderiu como sócio fundador à

escolas situadas nas áreas geográficas onde se encontram as

Associação Portuguesa para a Responsabilidade Social das

suas instalações fabris.

Empresas (RSE), procurando desta forma acompanhar as

Esta relação de parceria insere-se no âmbito de uma

boas práticas sociais e prestar o seu contributo para a

colaboração regular com instituições locais que desenvolvem

divulgação deste conceito.

actividades na área social, cultural, desportiva e recreativa.

Também no ano em apreciação, o Grupo deu continuidade à
sua política de responsabilidade social apoiando activamente
projectos de promoção cultural e de melhoria da qualidade
de vida das comunidades, de que são exemplo:

>> O Projecto Delfim, que tem como objectivo a preservação
dos golfinhos do Estuário do Sado;

>> O projecto pedagógico “Cantar de Galo”, cuja finalidade
consiste no desenvolvimento de programas didácticos
de divulgação e contacto com a natureza. Este
programa contou, no ano de 2003, com a presença de
cerca de 45 000 crianças;

MERCADO DE CAPITAIS

Após um período de estagnação, nos primeiros meses do

A Portucel aderiu ao Next Prime, um dos novos segmentos

ano, as principais praças internacionais iniciaram uma

que a Euronext Lisboa adoptou no mercado português em

tendência de recuperação num cenário de nível muito baixo

2003. A integração neste novo índice representa uma

de taxas de juro e de preço de acções de muitas empresas.

oportunidade para aumentar a visibilidade da Empresa nos

Os mercados accionistas quebraram assim a sequência de

mercados de capitais, possibilitando atingir um maior

três anos consecutivos de perdas elevadíssimas e encerraram

número de investidores.

2003 com ganhos muito significativos.

A Empresa participou num evento da bolsa de Paris que

Acompanhando este movimento de recuperação, a Euronext

reuniu centenas de investidores e de empresas aderentes

Lisboa registou um ganho anual considerável de quase 16%,

aos “Next Segments”. Ainda com a Euronext, a Portucel

tendo sido uma das praças europeias com maior valorização

integrou um “road-show”, em Paris e Londres, organizado

em 2003, após uma quebra de cerca de 26% observada no

com o objectivo de dar a conhecer melhor os emitentes

ano anterior.

portugueses aos investidores institucionais internacionais.

Foi neste cenário de recuperação que a Portucel fechou o ano

Em termos de transacções, a Portucel negociou durante 2003

com um ganho acumulado de 20,7%, quase cinco pontos

cerca de 129 milhões de acções, equivalente a uma média

percentuais acima da média das empresas que compõem o

mensal de 10,7 milhões de acções.

índice PSI 20, tendo assim contribuído muito favoravelmente

No final de 2003, o capital social da Portucel estava disperso

para o comportamento do mercado nacional.

por mais de 14 mil accionistas nacionais e estrangeiros; os

A valorização bolsista da Portucel foi também uma das

investidores institucionais detinham cerca de 83% das acções

maiores no sector europeu das pastas e papéis.

admitidas à negociação, sendo as restantes 17% detidas por
accionistas particulares.

PORTUCEL versus PSI 20 versus BEUFRST
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RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCEIROS

Apesar do clima de abrandamento económico global que

Em consequência o resultado antes de impostos totalizou

influenciou negativamente a indústria de pasta e papel, com

70,1 milhões de euros o qual se encontra negativamente

volume de facturação e resultados fortemente condicionados

afectado por 8,3 milhões de euros - 4,3 milhões por efeito

pela sensível quebra dos preços de venda das pastas e dos

dos fogos florestais e 4 milhões de euros de indemnizações

papéis, o Grupo viu uma vez mais concretizados os benefícios

por rescisão de contratos de trabalho - e positivamente por

resultantes da integração das suas operações, traduzidos pelo

7,8 milhões de euros em resultado do processo de

efeito volume dos produtos transaccionados e pela redução

reestruturação das participações florestais.

da volatilidade das suas receitas.

O Grupo Portucel Soporcel aderiu, com efeitos a 1 de Janeiro

Neste quadro, o volume de negócios do Grupo Portucel

de 2003, ao regime especial de tributação de grupos de

Soporcel ascendeu a 1 000,6 milhões de euros registando um

sociedades. O encargo com impostos de cerca de 3,3 milhões

decréscimo de 85 milhões de euros face ao exercício anterior.

de euros encontra-se reduzido no montante total de 21,3

Destaque-se que o volume de negócios de papel

milhões de euros resultante de diferentes efeitos,

correspondeu a 749,5 milhões de euros, o que representou

nomeadamente a aplicação de uma Reserva Fiscal ao

cerca de 75% do volume total de vendas do Grupo.

Investimento conforme o disposto no Decreto-Lei nº

Os resultados operacionais, em 2003, foram de cerca de

23/2004 de 23 de Janeiro, e a alteração da taxa de IRC no

111,0 milhões de euros, representando um decréscimo face

apuramento do imposto diferido. Assim, o resultado líquido

ao exercício anterior de cerca de 80 milhões de euros.

para o Grupo Portucel Soporcel foi de 66,8 milhões de euros,

O EBITDA foi de 258,7 milhões de euros atingindo uma

representando um decréscimo de 25% face a 2002.

margem sobre as vendas de 26%, tendo o cash-flow de
exploração

ascendido

a

211,0

milhões

de

euros,

representando cerca de 21% do volume de vendas.
Os resultados financeiros atingiram 44,3 milhões de euros
negativos enquanto que no ano transacto tinham
correspondido a 57,3 milhões de euros também negativos.
Esta evolução encontra justificação na redução do nível
médio de financiamento, expressa no diferencial do
endividamento líquido do Grupo que diminuiu entre o final
de 2002 para o final de 2003 em 70,7 milhões de euros,
equivalente a cerca de 7% e também na política de gestão
de riscos que acabou por minimizar o efeito do
comportamento extremamente desfavorável do dólar e da
libra, moedas com relevo na facturação das empresas.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Embora sejam, duma forma geral, positivas as expectativas

Em 30 de Dezembro de 2003 foi publicada a Resolução do

de recuperação da economia mundial, as perspectivas que se

Conselho de Ministros nº 194/2003 que aprova o caderno de

desenham para a evolução da actividade no sector de pasta

encargos relativo ao concurso para alienação de 30% do

e papel em 2004 devem ser prudentemente consideradas.

capital social da Portucel, previsto no âmbito da 2ª fase de

Antevê-se que na primeira metade do ano a retoma das

reprivatização da Empresa, nos termos do artigo 10º do

principais economias seja ainda lenta, sobretudo na Europa,

Decreto-Lei nº 6/2003 de 15 de Janeiro. Este processo ficará

evoluindo numa tendência mais favorável no segundo

concluído no decorrer do primeiro semestre de 2004.

semestre onde se farão sentir com maior intensidade os
efeitos da consolidação do crescimento da procura e
consequente aceleração do comércio mundial.
Num cenário económico em que se perspectivam evoluções
positivas na actividade económica, estima-se que na Europa
se verifique um crescimento de 2 a 4% no consumo de
papéis finos não revestidos, evolução esta suportada,
fundamentalmente, por um crescimento de 4 a 5% nos
papéis de escritório e de 2 a 3% nos papéis “folio” para a
indústria gráfica. Esta expectativa dependerá, naturalmente
do vigor que apresentará o desenvolvimento económico, na
Europa, e da evolução que a divisa europeia expressar face
ao dólar, factor este decisivo para a competitividade da
indústria europeia.
O mercado europeu de pasta e papel não terá, pelo menos
nos primeiros meses do ano, razões para grande optimismo,
perspectivando-se que os preços dos produtos se
mantenham em níveis tendencialmente baixos.
Em 2004 será finalizado o estudo de pré-engenharia para
instalação de uma nova máquina de papel.
O Grupo Portucel Soporcel, ciente das suas capacidades e
potencialidades irá continuar, em 2004, a implementar a sua
orientação estratégica de crescimento e integração,
consubstanciada

numa

dinâmica

de

melhoria

de

competitividade e resultante acréscimo de valor na economia
das suas operações.
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APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Na sequência de proposta do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral realizada no dia 20 de Abril de 2004
aprovou a seguinte distribuição do resultado líquido do
exercício, que foi de 66 840 415,71 euros:

>> Para Reserva Legal, nos termos da legislação em vigor:
3 342 020,79 euros.

>> Para Reserva destinada à Estabilização de Dividendos,
prevista no artº 25, alínea b), dos Estatutos da Sociedade:
6 349 839,49 euros.

>> Para Dividendos: 24 176 250,00 euros.

>> Para Resultados Transitados: 32 972 305,43 euros.

Setúbal, 1 de Março de 2004

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Jorge Armindo de Carvalho Teixeira - Presidente
Luís Alberto Caldeira Deslandes - Vogal
Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho - Vogal
Manuel Maria Pimenta Gil Mata - Vogal
Manuel Guilherme Oliveira da Costa - Vogal
Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto - Vogal
Carlos António Rocha Moreira da Silva - Vogal

CORPOS SOCIAIS

Os Órgãos Sociais da Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA têm
a seguinte constituição:

Mesa da Assembleia Geral
Presidente:

João António Morais Silva Leitão

Vice Presidente:

Alfredo Manuel de Oliveira Varela Pinto

Secretário:

António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis

Conselho de Administração
Presidente:

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira

Vogal:

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Vogal:

Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho

Vogal:

Manuel Maria Pimenta Gil Mata

Vogal:

Manuel Guilherme Oliveira da Costa

Vogal:

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

Vogal:

Carlos António Rocha Moreira da Silva

Fiscal Único
R.O.C.

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira e Associados, SROC
representada por António Alberto Henrique Assis ou
Eugénio Luís Lopes Ferreira

R.O.C. Suplente:

José Manuel de Oliveira Vitorino

Conselho de Impacte Ambiental
José Manuel Soares de Oliveira
Carlos Sousa Reis
Rui Manuel Baptista Ganho
Serafim Manuel Bragança Tavares
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ANEXO

Em anexo ao Relatório do Conselho de Administração da

2. Para efeitos do disposto no Art.º 448, n.º 4 do Código das

Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A., e no

Sociedades Comerciais a relação dos accionistas titulares de

cumprimento das disposições consignadas no código das

pelo menos um décimo do Capital Social da Portucel,S.A., à

Sociedades Comerciais aprovado pelo Decreto - Lei 262/86

data de 31 de Dezembro de 2003, é a seguinte:

de 2 de Setembro, informa-se o seguinte:
N.º acções

Direitos de Voto

1. Para efeitos do disposto no artigo 447º, n.º 5 do Código das

Portucel, SGPS, SA

427 682 769

55,72%

Sociedades Comerciais, os membros dos Órgãos de

Sonae Wood Products, BV

191 877 678

25,00%

Administração e Fiscalização, abaixo indicados, são titulares,
de harmonia com o disposto nos n.º 1, 2 e 3 do mesmo artigo
447º, das seguintes acções da Portucel, SA:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira

113 995 acções

Manuel Guilherme Oliveira da Costa

1 000 acções

Nem os membros dos Órgãos de Administração e
Fiscalização acima identificados, 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 2003 foram efectuadas pelos membros dos
Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade as
seguintes transacções:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Transacção

N.º Acções

Data

Preço Unitário

Venda

40 000

12/11/2003

1,40 Euros

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
JORGE ARMINDO
LUIS DESLANDES
ARTUR SOUTINHO
MANUEL GIL MATA
GUILHERME COSTA
ÁLVARO BARRETO
MOREIRA DA SILVA
COMISSÃO DE AUDITORIA
Álvaro Barreto
COMISSÃO EXECUTIVA

Artur Soutinho
Moreira da Silva

JORGE ARMINDO
LUIS DESLANDES
ARTUR SOUTINHO
MANUEL GIL MATA
GUILHERME COSTA

AUDITORIA INTERNA

SECRETÁRIO GERAL

Neutel Neves

António Cunha Reis

IMAGEM E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

RELAÇÕES
COM INVESTIDORES

Ana Nery

Leonor Cardoso

PASTA SETÚBAL

MANUTENÇÃO

COMERCIAL PAPEL

FINANCEIRA

Oscar Arantes

Joaquim Belfo

António Redondo

Maria Jesus Monteiro

COMERCIAL PASTA

PAPEL SETÚBAL

TÉCNICA

Alberto Vale Rego

José Ataíde

Maria Jesus Monteiro

PASTA CACIA

NÚCLEO DE PROJECTOS

PLANEAMENTO
E CONTROLO DE GESTÃO

José Nordeste

Ângelo Loureiro

Jerónimo Ferreira

PASTA E ENGENHARIA FIGUEIRA
Adriano Silveira

CONTABILIDADE

PESSOAL E ORGANIZAÇÃO
João Ventura
Dias Fernandes

PAPEL FIGUEIRA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Carlos Vieira

Jerónimo Ferreira

COMPRAS
José Freire

ABASTECIMENTO DE MADEIRAS
Victor Coelho

SERVIÇOS DE APOIO
Paulo Valdez

SERVIÇOS FLORESTAIS
Rogério Freire
Pedro Moura
PATRIMÓNIO FLORESTAL
Rogério Freire

SERVIÇOS JURÍDICOS
Varela Pinto
Dias Almeida

42 >> GRUPO PORTUCEL SOPORCEL | 2003

Não existem na sociedade comissões específicas, designadamente de ética e de avaliação de estrutura e governo societários.

Descrição da evolução da cotação das acções
A Portucel terminou o ano de 2003 com um ganho de 20,7%, uma valorização quase 5 pontos percentuais acima da registada pelo
principal índice de referência do mercado doméstico - o PSI 20 -, cuja composição integra. Ao longo do ano, a cotação das acções da
Portucel teve um crescimento sustentado, tendo registado quebras mensais apenas em Julho e Agosto, evidenciando sempre um saldo
acumulado positivo. Nos primeiros quatro meses do ano, esta evolução deu-se em contraciclo com o mercado doméstico em geral; no
final de Abril o PSI 20 desvalorizava 5,9% em relação ao início do ano, e a Portucel acumulava já um ganho de 12,1%.
Houve dois dias em que as acções da Portucel valorizaram acima de 6%: 24 de Abril, dia imediatamente seguinte ao “ex-date” para
pagamento de dividendos, e 14 de Outubro, dia em que foram suspensos os trabalhos da Assembleia Geral de Accionistas convocada
para deliberar sobre uma proposta de aumento de capital, a realizar. No gráfico abaixo apresenta-se a evolução da cotação das acções
da sociedade, identificando os principais factos que foram objecto de comunicação ao mercado.

PORTUCEL (base 100: 31 de Dezembro de 2002)

AG para aprovação de um
aumento de capital no âmbito
da 2ª fase de reprivatização

160
150

Divulgação dos
resultados do 1º
semestre de 2003

AG anual que
aprovou as contas
de 2002, e o
alargamento da
composição do CA

140
130

Anúncio de suspensão da AG;
continuação dos trabalhos
marcada para 31 de Outubro

AG que rejeitou
proposta de
aumento de capital

Divulgação dos
resultados de 2002

120
110

Anúncio de
pagamento de
dividendos
relativo a 2002

100
90

Divulgação dos
resultados do 3º
trimestre de 2003

Divulgação dos
resultados do 1º
trimestre de 2003

80
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Política de distribuição 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. O Conselho de Administração formalizou uma
proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2002, que foi deliberada e votada favoravelmente em Assembleia Geral
no dia 31 de Março de 2003, tendo sido aprovado o pagamento de um dividendo bruto por acção de 0,0315 euros, que ocorreu em
28 de Abril de 2003.
Dada a elevada ciclicidade da indústria, a Empresa considera vantajoso promover a estabilização do nível de dividendos a distribuir,
sendo esse propósito assumido estatutariamente através da existência de uma reserva estabelecida para o efeito, a reforçar anualmente
com um mínimo de dez por cento do lucro distribuível.

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

Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizadas pela sociedade
Neste âmbito, há que assinalar a troca de participações sociais mencionada na página 30 do Relatório de Gestão.

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 e “press releases” 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 +351 213 824 200 ou do seguinte endereço electrónico: leonor.cardoso@portucel.pt.
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Remuneração ao auditor
O montante da remuneração anual paga ao auditor totalizou 297 640 euros, assim distribuídos:

34,4% pela prestação de serviços de revisão legal de contas
4,2%

por outros serviços de garantia de fiabilidade

10,0% por serviços de consultoria fiscal
51,4% por outros serviços que não de revisão legal de contas, e que dizem respeito, na sua totalidade, a serviços de apoio na
implementação dos “International Accounting Standards”, incluindo formação, e de tradução dos Anexos ao Balanço e
Demonstração de Resultados.

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.

CAPÍTULO II - EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO E REPRESENTAÇÃO DOS 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 limitativas.
Sem prejuízo do direito de agrupamento, a cada mil acções corresponde um voto, 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.
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.

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 eleição de dois novos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral realizada a 31 de Março de 2003,
passando em consequência este órgão a ser composto por sete membros, foi eleita uma Comissão Executiva e, também, elaborado um
Regulamento Interno que estabelece quais as competências próprias da Comissão Executiva e as matérias que deverão ser
necessariamente aprovadas pelo Conselho de Administração alargado. Trata-se, contudo, de um documento de funcionamento interno
do Conselho de Administração que visa estabelecer as regras do seu funcionamento.
Em termos de procedimentos de controlo interno, a Portucel possui um órgão de auditoria interna, 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 nos termos da lei exercem funções
obrigatoriamente neste tipo de sociedades.
Ao nível da gestão dos riscos, esta é feita a vários níveis através da Direcção de Planeamento e Controlo de Gestão, da Direcção
Financeira e do Gabinete de Relações com os Investidores, que procede a um acompanhamento da evolução da cotação dos títulos da
Portucel. Todos estes departamentos da Empresa publicam e divulgam com periodicidade mensal, ou quinzenal, documentos através
dos quais, de forma exaustiva, se procede à análise da situação económica ou financeira da Empresa. Foi criado, durante o exercício de
2002, um órgão específico para o acompanhamento e análise de riscos patrimoniais. Acresce que foi constituída, em 2003, uma
Comissão de Auditoria cujas competências se encontram detalhadas na página 55 deste Relatório.
Também as Direcções das Unidades Fabris elaboraram com periodicidade quinzenal relatórios operacionais onde se dá conta da situação
das mesmas, com referência específica, entre outras coisas, às questões de resolução urgente, manutenção dos equipamentos e stocks
existentes.
No que diz respeito à actividade comercial propriamente dita, a Direcção de Marketing da Empresa elabora um relatório semanal dando
conhecimento da evolução das vendas de pasta e do papel, tendência da evolução dos mercados e suas perspectivas futuras e situação
dos stocks.
Não há conhecimento de existência de acordos parassociais celebrados entre accionistas da Empresa, sendo os limites ao exercício do
direito de voto unicamente os que constam dos estatutos e que foram atrás referidos.
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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.
Os membros do Conselho que formam a Comissão Executiva são os seguintes:

Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira (Presidente)
Eng. Luís Alberto Caldeira Deslandes (Vogal)
Dr. Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho (Vogal)
Eng. Manuel Maria Pimenta Gil Mata (Vogal)
Dr. Manuel Guilherme Oliveira da Costa (Vogal)

Os Administradores não executivos são:

Eng. Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Vogal)
Eng. Carlos António Rocha Moreira da Silva (Vogal)

Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 1º do Regulamento da CMVM nº 11/2003, não são considerados Administradores
Independentes os Administradores, Dr. Jorge Armindo Carvalho Teixeira (Presidente), Dr. Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho
(Vogal) e Eng. Manuel Maria Pimenta Gil Mata, em virtude de fazerem parte do Conselho de Administração da accionista Portucel Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, SA.
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, SA., se entenda que se encontram abrangidos pela alínea c) do citado preceito legal.
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 as linhas gerais da organização interna da Sociedade incluindo a escolha do Vice Presidente da
Comissão Executiva, a atribuição de competências e responsabilidades a cada um dos membros da Comissão Executiva e a nomeação
dos quadros a nível de Direcção;

c) 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;

d) Aprovar alterações orçamentais no ano social, incluindo transferência entre centros de custo, sempre que, cumulativamente, não
ultrapassem os cinco milhões de euros;

e) Aprovar contratos de aquisição de bens ou de serviços cujo valor, singular ou cumulativamente, e para cada tipo de bens e serviços,
seja inferior a cinco milhões de euros;

f) Aprovar contratos de financiamento de curto prazo, que representem acréscimo de endividamento, de valor inferior a cinco milhões
de euros;

g) Adquirir, alienar ou onerar bens do activo imobilizado da Sociedade até ao valor individual de cinco por cento do capital social
realizado;

h) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou fracções de imóveis;

i) 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;

j) Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades, desde que as operações em causa estejam incluídas nos planos de
actividade aprovados;

k) Gerir as participações noutras sociedades, nomeadamente, designando os seus representantes nos respectivos órgãos sociais e
definindo orientações para a actuação desses representantes;

l) Celebrar, alterar e rescindir contratos de trabalho;

m) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; e

n) Constituir mandatários.
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O Conselho de Administração procedeu ainda à eleição de uma Comissão de Auditoria composta por:

Eng. Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto (Presidente)
Dr. Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho (Vogal)
Eng. Carlos António Rocha Moreira da Silva (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. 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.

2. Aconselhar o Conselho de Administração na escolha do Auditor Externo e pronunciar-se sobre o âmbito de actuação do Auditor Interno.

3. Discutir com o Auditor Externo os seus relatórios anuais, aconselhando o Conselho de Administração sobre eventuais medidas a tomar.

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 “ratios” 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.

Pode ainda a Comissão de Auditoria exercer os poderes de fiscalização e auditoria do Conselho de Administração, sem prejuízo dos
poderes que a este órgão estão atribuídos, 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 o cumprimento das suas responsabilidades.

Todos os membros do Conselho de Administração exercem funções em órgãos de administração de outras sociedades, como se
especifica em seguida:

Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira
Com funções executivas:

>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Aliança Florestal - Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel Tejo - Empresa de Celulose do Tejo, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e Comercialização de Vinhos, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, Imobiliária e Turismo, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Celpinus - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel International Trading, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel International Trading, GmbH;
>> Presidente do Conselho de Administração da Imobiliária do Tojal - Compra, Venda e Gestão de Imóveis, S.A.;
>> Vice Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Gerência da Tecnipapel - Sociedade de Transformação e Distribuição de Papel, Lda;
>> Presidente da CELPA - Associação da Indústria Papeleira.

Sem funções executivas:

>> Vogal do Conselho de Administração da Inapa, I.P.G. - Investimentos, Participações e Gestão, S.A.;
>> Presidente da Assembleia Geral da Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, S.A.;
>> Presidente da Assembleia Geral dos Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Fundição do Alto da Lixa, S.A.;
>> Vice Presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal;
>> Presidente do Conselho Fiscal da CIP - Confederação da Indústria Portuguesa;
>> Membro do Conselho Fiscal do Futebol Clube do Porto.
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Eng. Luís Alberto Caldeira Deslandes
>> Vogal do Conselho de Administração e Vice Presidente da Comissão Executiva da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A;
>> Vogal do Conselho de Administração da Aliança Florestal - Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A;
>> Presidente da Portucel Soporcel (Papel) Sales e Marketing, ACE;

Presidente do Conselho de Administração das empresas do Grupo Portucel Soporcel:

>> Portucel Pasta y Papel SA
>> Portucel UK LTD,
>> Soporcel España SA
>> Soporcel Italia SRL
>> Soporcel France EURL
>> Soporcel UK LTD
>> Soporcel International BV
>> Soporcel North America INC
>> Soporcel 2000
>> Soporcel Deutschland GmbH
>> Soporcel Austria GmbH

Dr. Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho
>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel Serviços - Empresa de Prestação de Serviços, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Arboser - Serviços Agro-Industriais, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Portucel International Trading, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Portucel International Trading, GmbH;
>> Vogal da PortucelSoporcel (Papel) - Sales e Marketing, ACE;
>> Membro do Conselho de Gerência da Tecnipapel - Sociedade de Transformação e Distribuição de Papel, Lda.;
>> Membro do Conselho de Gerência da Sacocel - Sociedade Produtora de Embalagens e Sacos de Papel, Lda.;
>> Membro do Conselho de Gerência da Empremédia - Corretores de Seguros, Lda.;
>> Membro da Direcção da Portucel Brasil, Lda..

Eng. Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Com funções executivas:

>> Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp - Cogeração Energética de Pasta, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Gerência da Setipel - Serviços Técnicos da Indústria Papeleira, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Gerência da SPCG - Sociedade Portuguesa de Cogeração, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Socortel - Sociedade de Corte de Papel, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Arboser - Serviços Agro-Industriais, S.A.;
>> Membro do Sustainability Strategy Steering Group da CEPI

Sem funções executivas:

>> Presidente do Conselho de Administração da Rinave, S.A.

Dr. Manuel Guilherme Oliveira da Costa
>> Vogal do Conselho de Administração da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Gescartão, SGPS, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Portucel Viana - Empresa Produtora de Papéis Industriais, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Imocapital, SGPS, S.A.;
>> Vogal da Investalentejo, SGPS, S.A..

Eng. Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto
Com funções executivas:

>> Presidente do Conselho de Administração da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.;
>> Membro do Conselho Português e do Conselho Internacional da INSEAD;
>> Vice Presidente da Direcção - IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica.

Sem funções executivas:

>> Presidente não executivo do Conselho de Administração da Tejo Energia, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Somincor - Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A.;
>> Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugália - Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Nutrinveste - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Mellol - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Nova Robbialac - Indústria Ibérica de Tintas, S.A..
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Eng. Carlos António Rocha Moreira da Silva
>> Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria - SGPS, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da BA - Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da BA - Vidrio, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da BA - Vidrios, Distribución y Comercialización de Envases de Vidrio, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da BA - Vidros Marinha Grande, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade - Imobiliário e Serviços, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade Glass - Serviços de Gestão e Investimentos, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade II - Consultores de Gestão, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Barbosa & Almeida - SGPS, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Cor.on.line - Comércio de Arte, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Glunz AG;
>> Presidente do Conselho de Administração da Isoroy SAS;
>> Presidente do Conselho de Administração da P.F.V - Paços de Ferreira Vidro, SGPS, S.A.;
>> Presidente do Conselho de Administração da Tafisa France S.A.;
>> Vice-Presidente da APGEI - Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão Industrial;
>> Vogal do Conselho de Administração da Sonae Indústria - SGPS, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Sonae Indústria - Consultadoria e Gestão, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Sonae UK, Ltd.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Euromegantic Ltée.;
>> Vogal do Conselho de Administração da 173509 Canada, INC.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Artividro - Arte em Vidro, Lda.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Tableros de Fibras, S.A.;
>> Vogal do Conselho de Administração da Tafibra - Tableros Aglomerados Y de Fibras, AIE;
>> Vogal do Conselho de Administração da Tafisa UK, Ltd..

O Presidente do Conselho de Administração, que é simultaneamente Presidente da Comissão Executiva, 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 acima se referem. 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.
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.

No exercício de 2003, o Conselho de Administração reuniu 31 vezes, contando-se dentro deste número 12 reuniões da Comissão
Executiva.
A remuneração dos Administradores é fixada por uma Comissão de Vencimentos que fixa uma verba para a remuneração base, outra
para despesas de representação e, eventualmente, prémios de gestão pelos resultados alcançados. A Comissão de Vencimentos é
composta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. João António de Morais Silva Leitão (Presidente), pelo Dr. Jorge Armindo
Carvalho Teixeira (Vogal) e Dr. Rui de Faria Lélis (Vogal).
As remunerações pagas em 2003, aos membros do Conselho de Administração totalizaram 2 651 206,44 euros, dos quais 2 179 149,50
euros pagos a administradores executivos e 472 056,94 euros pagos a administradores não executivos. Do total das remunerações,
243 489,97 euros foram pagos pela Portucel, S.A., 1 429 288,70 euros foram pagos pela Portucel SGPS, S.A., e 978 427,75 euros foram
pagos pela Soporcel, S.A.. O total pago pela Soporcel, S.A. inclui 73 453,75 euros de remunerações variáveis. Para além deste
momento, não foi paga mais nenhuma remuneração variável.

Declaração de cumprimento

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

1. O artigo 10º, n.º 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. Esclarece-se, a
este propósito, que esta norma dos Estatutos é anterior à recomendação e que, para ser modificada, exige uma alteração estatutária
que só se justificará posteriormente ao termo do processo de reprivatização em curso e em conjunto com outras alterações que,
eventualmente, a nova composição accionista venha a aprovar.

2. A Comissão de Remunerações integra um dos membros do Conselho de Administração da Portucel, S.A., precisamente o seu
Presidente, Sr. Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira. Esta situação ocorre pelo facto do referido Administrador ser, também,
Presidente da Portucel SGPS, accionista maioritária, e ainda pelo facto de não receber a sua remuneração na Portucel, SA., mas sim
na Portucel SGPS, S.A..

Em tudo o resto há o cumprimento integral das recomendações sobre o governo das sociedades.
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 (Montantes expressos em milhares de euros)

ACTIVO

Notas

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

(38
(37
(2
(51

809)
477)
098)
678)
(130 062)

1 180
7 579
12
379 474
10 150
398 395

4 644
10 618
202
393 881
7 142
416 487

99
193
792
13

133
207
846
14

27

(160)
(171 501)
(1 370 946)
(20 372)
(3 429)
(27 474)
(184)
(9 296)
(1 603 362)

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

696
709
386
717
509
6 279
255
3 194
55 310
10 848
1 278 903

27

637
92
11
26 904
25
27 669

-

637
92
11
26 904
25
27 669

571
92
11
26 904
25
27 603

53

215 339
215 339

-

215 339
215 339

279 767
279 767

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

89
24
1
57

53

54
56

Títulos negociáveis
Outros títulos negociáveis
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos bancários e caixa
Depósitos bancários
Caixa
58

Total de amortizações
Total de provisões
Total do activo

2002
Activo
líquido

Activo
líquido

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

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

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos

39 989
45 056
2 110
431 152
10 150
528 457
99
364
2 163
33
3
33

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

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

2003
Amortizações
e provisões

Activo
bruto

57
57

818
206
508
358
190
583
173 663

(25)
(25)
(50)

89
24
1
57

793
206
508
333
190
583
173 613

101 886
24 778
480
47 636
164
289
175 233

193 039
3 536
3 755
53 601
2 949
256 880

(168)
(3 242)
(68)
(33)
(3 511)

192 871
294
3 687
53 601
2 916
253 369

206 605
38
2 682
216
23 528
5 591
238 660

-

-

-

-

346 399
48
346 447

-

346 399
48
346 447

281 896
46
281 942

6 848
26 900
33 748

-

6 848
26 900
33 748

4 979
26 183
31 162

4 458 486

(1 733 424)
(3 561)
(1 736 985)

2 721 501

2 729 757

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Notas

2003

2002

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

51

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

767 500
(60)
7
(551)
38 450
17 796
29 262
(3 102)
121 339
89 486
1 060 127

INTERESSES MINORITÁRIOS

52

-

77 082

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

46

4 598
4 598

5 456
5 456

50

876 049
1 187
877 236

890 035
6 236
20
896 291

50

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

148 867
472
97 768
10 165
251 111
6
15
17 005
18 885
3 092
547 386

117 878
10 560
128 438
1 618 628
2 721 501

128 729
14 686
143 415
1 592 548
2 729 757

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

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
Adiantamentos de clientes
Outros empréstimos obtidos
Fornecedores de imobilizado, conta corrente
Estado e outros entes públicos
Outros credores

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

55

54
56

57
57

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

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 2003
(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas

2003

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

384 431

402 136

257 541

228 938

73 859

27
46

Impostos
Outros custos operacionais
(A)
Perdas em empresas do Grupo e associadas
Juros e custos similares:
Relativos a empresas do Grupo
Outros
(C)

2002

71 291

4 380
24 261

102 500

15 141
21 563

107 995

144 205
876

145 081

144 261
1 114

145 375

3 581
12 280

15 861
905 414

11 989
59 058

44

2 650
11 260

13 910
898 354

215

71 047
976 461

16 762
57 227

74 204
972 558

Custos e perdas extraordinários
(E)

45

17 884
994 345

13 258
985 816

Imposto sobre o rendimento do exercício
(G)

38

3 302
997 647

46 149
1 031 965

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

PROVEITOS E GANHOS
Vendas - Produtos
Prestações de serviços

66 840
-

36
36

986 903
13 715

66 840
1 064 487

1 000 618

89 486
(1 949)

1 074 027
11 577

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

6 292
5 499
2 142
605
1 227

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
Outros
(D)

59
1 063

38
919

364

243

Proveitos e ganhos extraordinários
(F)

7 486
17 729

44

45

Resultados operacionais:
Resultados financeiros:
Resultados correntes:
Resultados antes de impostos:
Resultado consolidado com interesses minoritários do exercício:
Resultado líquido do exercício após interesses minoritários:

(D - B) - (C - A)
(D) - (C)
(F) - (E)
(F) - (G)

As Notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

15 765
1 016 383

26 701
1 043 084

(1 301)
1 937
2 478
680
622

6 662
9 085

87 537
1 119 502

1 085 604

4 416
1 090 020

16 947
1 106 967

21 403
1 064 487

12 535
1 119 502

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

191 666
(57 257)
134 409
133 686
87 537
89 486

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS POR FUNÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003
(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas

2003

2002

59

1 000 618
(749 682)

1 085 604
(746 557)

250 936

339 047

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

6 784
(69 054)
(63 528)
(19 673)

118 909

193 576

(41 934)
1 122
185
(4 108)

(58 140)
741
112
646

74 174

136 935

Impostos sobre os resultados correntes

(4 164)

(47 156)

RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTOS

70 010

89 779

(4 032)
862

(3 249)
1 007

66 840

87 537

-

1 949

66 840

89 486

0,087

0,117

Vendas e prestação de serviços
Custo das vendas e das prestações de serviços
RESULTADOS BRUTOS
Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
RESULTADOS OPERACIONAIS

59

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

59

59

RESULTADO LÍQUIDO
Interesses minoritários
RESULTADO LÍQUIDO - GRUPO

RESULTADO POR ACÇÃO (euros) *

* O número de acções utilizado para o cálculo do resultado por acção relativamente aos exercícios de 2003 e 2002 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 2003
(Montantes expressos em milhares de euros)

Notas

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

2003

2002

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

1 106 320
(638 867)
(100 436)
367 017

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

(35 700)
(24 338)
254 490

(26 463)
(10 471)
330 083

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

1 365
(4 201)
251 654

3 214
(1 597)
331 700

6 482
25 194
1 063
32 739

1 796
3 209
197
15 645
919
21 766

(127 566)
(127 566)
(94 827)

(231 590)
(77 393)
(308 983)
(287 217)

27 009
27 009

1 142 677
1 142 677

(30 180)
(346)
(64 630)
(24 175)
(119 331)
(92 322)

(933 935)
(640)
(67 112)
(23 025)
(1 024 712)
117 965

64 505

162 448

281 942

119 494

-

-

346 447

281 942

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
Fluxos das actividades de investimento (2)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Aumentos de capital
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos
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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 PROVENIENTES DA
SOPORCEL E DAS SUAS SUBSIDIÁRIAS
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO

As Notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003
(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 o Estado é accionista maioritário por intermédio da Portucel SGPS. Encontra-se em curso a
segunda fase do processo de reprivatização da Empresa (ver Nota 62).

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2003 foram preparadas, em todos os aspectos materiais,
em conformidade com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade, excepto no que se refere ao aspecto mencionado na Nota 23 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 2003 e 2002, foram as seguintes:

Denominação social
Produção de Pasta de Celulose e Papel
Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.
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
Agro - Florestal
Portucel Florestal - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Celpinus - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Lazer e Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal
Imobiliário e Turístico, S.A.
Aliança Florestal - Sociedade para o Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Arboser - Serviços Agro-Industriais, S.A.
Emporsil - Empresa Portuguesa de Silvicultura, Lda
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

Sede

Percentagem do
capital detido
Directa
Indirecta

Consolidação
integral
2003
2002

Setúbal
Figueira da Foz

Empresa-mãe
100%
-

√
√

√
√

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

81,6%
-

18,4%
-

√
-

√
√

Lisboa
Lisboa
Setúbal
Lisboa

50%
50%
-

50%
50%
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%

√
√
√
√
√
√

√
√
√
-

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 2003, a Celpinus e a Lazer e Floresta deixaram de fazer parte do perímetro de consolidação em virtude da Portucel S.A.
ter alienado em 2003 as participações que detinha no capital destas sociedades. A Cofotrans - Empresa de Exploração Florestal, S.A. foi incluída no
perímetro de consolidação na sequência da sua constituição em 2003.

Em 2001 foi constituído pela Setipel, juntamente com outra empresa, um Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) designado MICEP
- Manutenção Industrial de Celulose e Papel, ACE (adiante designado por MICEP), tendo por objectivo assegurar a prestação de serviços de
manutenção aos centros fabris da Portucel S.A. e da Soporcel. Em 2002 foram constituídos outros dois ACE's. O PortucelSoporcel Papel - Sales e
Marketing, ACE formado pela Portucel S.A. e pela Soporcel, com o objectivo de integrar a função comercial da actividade industrial do papel das
duas empresas e o Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE (adiante designado por Cutpaper) formado pela Socortel
juntamente com outra empresa, com o objectivo de desenvolver actividades de corte, embalagem, armazenagem e expedição de papel no
centro fabril da Soporcel. Por representarem um efeito não materialmente relevante, a parte correspondente do Grupo nos activos e passivos e
nos custos e proveitos destas entidades apenas a partir do exercício de 2003 passaram a estar incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas.

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 2003 e 2002, são as seguintes:

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

Sede

Percentagem do capital detido
Directa
Indirecta
Total

Equivalência
patrimonial
2003
2002

Luxemburgo

80%

-

80%

√

√

Lisboa
Brasil

100%
99%

-

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.
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NOTA 7 - NÚMERO MÉDIO DE PESSOAL

Durante os exercícios de 2003 e de 2002, o número médio de pessoas ao serviço do Grupo Portucel Soporcel foi o seguinte:
Empresa

2003

2002

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

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

1 150
981
95
49
41
17
13
8
5
4
3
2
1
2 369

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 2003 o saldo destas diferenças de consolidação corresponde ao montante líquido de 376 756 milhares de euros (31 de Dezembro
de 2002: 393 881 milhares de euros), após dedução da respectiva amortização acumulada no montante de 51 376 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. A diferença de consolidação está a ser amortizada por um
período de 10 anos que corresponde ao período estimado de recuperação do investimento. Em 31 de Dezembro de 2003 o saldo desta diferença
de consolidação corresponde ao montante líquido de 2 718 milhares de euros, após dedução da respectiva amortização acumulada no montante
de 302 milhares de euros.

Conforme acima referido, no âmbito da reestruturação da área florestal do Grupo, foram alienadas as participações financeiras na Celpinus e
na Lazer e Floresta e foram transferidas para estas mesmas entidades activos imobilizados e existências da área florestal da Portucel Florestal e

da Soporcel considerados como não estratégicos para o Grupo Portucel Soporcel. Desta operação resultou o apuramento de uma mais valia líquida
no montante de 7 858 milhares de euros, constituída por uma menos valia no montante de 1 107 milhares de euros, apurada na alienação das
participações financeiras, e por uma mais valia no montante de 8 965 milhares de euros, resultante da transferência dos activos imobilizados e
existências.

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 2003 e 2002, para efeitos de
apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:

66 >> GRUPO PORTUCEL SOPORCEL | 2003

31 de Dezembro de 2003
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 73/77
EKV-80-Suíça
6%
3%
2%
6%

TV 73/77
EKV-80-Suíça
4%
4%
2%
6%

31 de Dezembro de 2002
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 2003 a cobertura das responsabilidades das empresas pelos activos dos Fundos, era como segue:

Responsabilidade por serviços passados:
Colaboradores no activo e pré-reformados
Colaboradores reformados
(A)
(B)

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 57)
Percentagem de cobertura

(B)/(A)

31 de Dezembro de 2003
Plano
Plano
Portucel
Soporcel

31 de Dezembro de 2002
Plano
Plano
Portucel
Soporcel

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

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

29 365
5 226
34 591
31 272
(3 319)

33 894
12 067
45 961
37 699
(8 262)

(142)
(4 066)

7 345
(3 666)

1 313
(2 006)

2 896
(5 366)

89%

80%

90%

82%

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.

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.

Em consequência, no exercício de 2003 foi registado (i) a débito 2 994 milhares de euros na rubrica de custos diferidos, (ii) a crédito 3 354
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 3 650 milhares de euros na rubrica de caixa e bancos relativo às dotações
efectuadas no exercício para o Fundo, e (iv) a débito 4 010 milhares de euros na rubrica de custos com pessoal.

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
Transferências e ajustamentos

Plano
Portucel

Plano
Soporcel

Total

1 828
2 163
(1 996)
202
2 197

2 572
2 686
(3 083)
(362)
1 813

4 400
4 849
(5 079)
(160)
4 010

b) Compromissos de compra

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, as empresas incluídas na consolidação tinham assumido compromissos com fornecedores no montante
de 91 911 milhares de euros e 36 000 milhares de euros, respectivamente, para a aquisição de bens para o imobilizado corpóreo.

c) Instrumentos financeiros

No decurso de 2003 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 contratou com duas instituições financeiras (i) um “swap/cap”, com valor teórico de 150 000 milhares de euros e vencimento no dia
1 de Agosto de 2007 e (ii) um “swap”, com valor teórico de 50 000 milhares de euros e vencimento no dia 27 de Dezembro de 2004. Em 31
de Dezembro de 2003, no existente quadro de redução de taxas de juro, o justo valor dos referidos contratos mostra uma tendência desfavorável.

Com o objectivo de gerir o risco cambial associado aos recebimentos de clientes, foram contratados “forwards” com valor teórico de 1 721
milhares de euros, com contravalor de USD 2 071 milhares, e 8 352 milhares de euros, com contravalor de GBP 5 812 milhares, e vencimento
ao longo do primeiro semestre de 2004.

NOTA 22 - GARANTIAS PRESTADAS

Em 31 de Dezembro de 2003, o Grupo tinha assumido responsabilidades por garantias bancárias prestadas no montante de 4 385 milhares
de euros (2002: 4 504 milhares de euros) principalmente relacionadas com a atribuição de subsídios ao investimento e com 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.
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NOTA 23 - BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e
registos contabilísticos das empresas indicadas na Nota 1, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites, tendo-se
utilizado os procedimentos de consolidação a seguir descritos.

Procedimentos de consolidação

A consolidação das empresas referidas na Nota 1, efectuou-se pelo método 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 no balanço na rubrica
interesses minoritários.

Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas associadas encontram-se valorizados no balanço consolidado,
pelo método da equivalência patrimonial.

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.

Pela sua reduzida expressão a diferença de aquisição apurada aquando da aquisição da Papéis Inapa, S.A. e subsidiárias foi, na sequência
da operação de fusão efectuada em 2000, reflectida nos capitais próprios da Empresa.

Adicionalmente, na rubrica de propriedade industrial e outros direitos estão registadas despesas relacionadas com a comparticipação no
ramal ferroviário situado junto das instalações fabris da Soporcel na Figueira da Foz, que serão utilizadas em condições mais favoráveis durante
um período de 10 anos. Assim, estas despesas são amortizadas pelo método das quotas constantes durante aquele período.

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 constantes, a partir da data 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:
Recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhames
Outras imobilizações corpóreas

Anos médios
de vida útil
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.
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d) Existências
Florestas

As florestas encontram-se classificadas na rubrica produtos e trabalhos em curso, essencialmente a longo prazo, excluindo os terrenos que
são classificados nas imobilizações corpóreas. As florestas transferidas em 31 de Maio de 1993 (data da constituição da Portucel Florestal - ver
Nota Introdutória), encontram-se registadas ao custo reavaliado, com base em avaliação efectuada por uma entidade especializada, deduzido do
montante atribuído à madeira cortada. O custo das florestas adquiridas ou com as plantações efectuadas após aquela data e os custos incorridos
com o desenvolvimento, conservação e manutenção das florestas são incluídos no valor destas. O custo da madeira é transferido para custo de
produção quando a madeira é cortada. Os cortes de madeira própria são valorizados ao custo específico de cada mata, atribuído a cada corte, o
qual inclui os custos totais incorridos em cada mata, desde o último corte.

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.

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)). Se a Empresa tivesse adoptado a metodologia de registo imediato em resultados dos ganhos e perdas
actuariais no exercício em que os mesmos são gerados o resultado do exercício, líquido de impostos, seria reduzido em cerca de 2 170 milhares
de euros e os resultados transitados reduzidos em cerca de 3 052 milhares de euros.
i)

Encargos com pré-reformas

A Empresa e a Portucel Florestal, assumiram a responsabilidade pelo pagamento de pré-reformas, nos termos de acordos celebrados com
diversos empregados, até ao momento da sua passagem à reforma pela Segurança Social. Estes pagamentos mensais correspondem a uma parte
do salário do empregado à data da pré-reforma. O valor actual das responsabilidades por pagamentos futuros de pré-reformas é determinado
por cálculo actuarial e registado como custo do 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 sobre a forma de incentivo fiscal durante um período pré-determinado são reconhecidos na demonstração de
resultados no período em que se verifica a redução da carga fiscal.

m) Subsídios recebidos para a exploração florestal

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

n) Transacções em moeda estrangeira

As transacções em moeda estrangeira são convertidas em euros aos câmbios vigentes à data da operação. As diferenças de câmbio
realizadas no 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.

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 60).

NOTA 27 - MOVIMENTO DO ACTIVO IMOBILIZADO

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, o movimento ocorrido no valor bruto das imobilizações incorpóreas, imobilizações
corpóreas e investimentos financeiros, bem como nas respectivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

Activo bruto
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
Empréstimos a empresas associadas
Títulos e outras aplicações financeiras
Outros empréstimos concedidos

Aumentos

Alienações
e abates

318
3 020
6 659
9 997

(20)
(20)

373
2 918
7
(3 651)
(353)

133
361
2 128
34
3
30

823
977
072
315
686
675
357
11 181
55 310
10 848
2 770 244

12
440
5 837
700
61
1 054
2
445
110 211
32 602
151 364

(34 518)
(347)
(5 112)
(2 310)
(2)
(150)
(757)
(122)
(43 318)

151
2 702
34 258
830
71
2 139
279
(41 057)
(1 380)
(2 007)

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

571
92
11
26 904
25
27 603
3 316 680

66
66
161 427

(43 338)

(2 360)

637
92
11
26 904
25
27 669
3 432 409

39 636
41 820
2 103
428 132
7 142
518 833

Transferências e
regularizações

Saldo
final

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

99
364
2 163
33
3
33
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Amortizações acumuladas
Saldo
inicial
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Diferenças de consolidação

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

Saldo
final

Regularizações

34 992
31 202
1 901
34 251
102 346

3 828
6 280
197
17 427
27 732

(11)
(5)
(16)

38 809
37 477
2 098
51 678
130 062

127
268
686
598
177
396
102
7 987
1 491 341
1 593 687

33
17 305
94 147
2 942
254
3 218
82
1 379
119 360
147 092

(72)
(4 887)
(2 168)
(2)
(140)
(70)
(7 339)
(7 355)

160
501
946
372
429
474
184
9 296
1 603 362
1 733 424

154
1 281
19
3
24

171
1 370
20
3
27

As amortizações do exercício ascenderam a 147 092 milhares de euros tendo 2 887 milhares de euros sido reclassificados para a rubrica de
custos extraordinários, dos quais 2 171 milhares de euros de acordo com o critério referido na Nota 23 k) (ver Nota 45).

a) A composição em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 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

Sede

Empresas do Grupo:
Portucel International Trading, S.A.
(a)
Sacocel - Sociedade Produtora de
Embalagens e Sacos de Papel, Lda (b)
Portucel Brasil

(a)

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

Total do
activo

Capitais
próprios

Resultado
líquido

% de
participação

Luxemburgo

1 405

455

(13)

80,00%

-

364

-

364

-

Lisboa

1 271

266

(67)

100,00%

59

266

-

207

-

Brasil

810

(74)

231

99,00%

-

-

(74)

-

(74)

-

-

-

-

-

59

7
637

(74)

571

(74)

Setúbal

-

-

-

-

-

11
11

-

11
11

-

(a) Demonstrações financeiras ainda não aprovadas reportadas a 31 de Dezembro de 2001
(b) Apropriação de resultados de 2001 a 2003

Parte do
resultado
Valor de balanço
líquido
2003
2002
apropriado Inv. Fin. Provisão Inv. Fin. Provisão

b) Os empréstimos concedidos a empresas do Grupo referem-se em 31 de Dezembro de 2003 a um empréstimo concedido à Sacocel Sociedade Produtora de Embalagens e Sacos de Papel, Lda no montante de 92 milhares de euros (2002: 92 milhares de euros). Este
empréstimo não vence juros nem tem prazo de reembolso definido.

c) A rubrica títulos e outras aplicações financeiras inclui principalmente (i) 3 282 milhares de euros respeitantes à participação de 94% do Grupo
no capital do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, cujo objecto social não visa o desenvolvimento de actividades com fins
lucrativos, (ii) 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, que em 31 de Dezembro de 2003 correspondia a 2 037 600 acções e (iii) 1 338 milhares
de euros referente à participação de 1,27% no capital da Expresso Paper Platform B.V., 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.

d) A repartição das imobilizações corpóreas e em curso (incluindo os adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas), em 31 de Dezembro
de 2003 e 2002 por actividades, é como segue:

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

2003

2002

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

1 614 267
984 409
105 206
66 362
2 770 244

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 2003 relativa a segmentos de negócio é a seguinte:

2003
Floresta

Pasta

Papel

Eliminações

Total

3 384
17 168
20 552

234 433
212 142
446 575

749 450
749 450

13 351
13 351

(229 310)
(229 310)

1 000 618
1 000 618

(489)
(489)

24 699
24 699

108 628
108 628

(13 101)
(13 101)

(828)
(828)

132 010
(13 101)
118 909

Custo de financiamento
Proveitos financeiros
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Outros ganhos (perdas)
Impostos sobre os lucros
Resultados de actividades segmentais

(1 403)
(4 108)
998
(5 002)

(12 757)
4 317
1 063
(2 657)
14 665

(49 892)
17 986
59
(15 114)
61 667

12 609
(492)

(828)

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

Resultados extraordinários*
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido
Interesses minoritários
Resultado líquido do Grupo

(1 252)
(6 254)
(6 254)

(1 387)
454
13 732
13 732

(706)
182
61 143
61 143

(687)
226
(953)
(953)

(828)
(828)

(4 032)
862
66 840
66 840

319 329
2 960
322 289

807 897
22 446
4 180
834 523

1 093 407
2 263
2 814
1 098 484

118 090
348 115
466 205

-

2 338 723
27 669
355 109
2 721 501

Passivos do segmento
Passivos da Empresa não Imputados
Passivos totais consolidados

32 311
32 311

445 913
445 913

1 036 897
1 036 897

28 097
75 410
103 507

-

1 543 218
75 410
1 618 628

Dispêndio de Capital Fixo
Depreciações

763
(2 369)

110 930
(66 714)

41 006
(71 825)

1 479
(3 297)

-

154 178
(144 205)

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

Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da Empresa não Imputados
Activos totais consolidados

* Apresentação conforme demonstração dos resultados por funções (ver Nota 59)

Outros

A informação financeira de 2002 relativa a segmentos de negócio é a seguinte:

2002
Floresta

Pasta

Papel

Eliminações

Total

18 927
27 468
46 395

(242 669)
(242 669)

1 085 604
1 085 604

145 878
145 878

9 388
(30 088)
(20 700)

-

223 664
(30 088)
193 576

(26 958)
3 311
12
49 601

(44 339)
11 755
741
(50 269)
63 766

(449)
2 817
(18 332)

-

(73 206)
15 066
741
758
(46 149)
90 786

(1 782)
(6 031)
1 949
(4 082)

(87)
49 514
49 514

(332)
63 434
63 434

(1 048)
(19 380)
(19 380)

-

(3 249)
87 537
1 949
89 486

416 994
3 282
-

841 585
22 202
-

1 035 555
2 119
-

126 078
281 942

-

2 420 212
27 603
281 942
2 729 757

Passivos do segmento
Passivos da Empresa não Imputados
Passivos totais consolidados

43 292
-

666 587
-

702 611
-

174 602
5 456

-

1 587 092
5 456
1 592 548

Dispêndio de Capital Fixo
Depreciações

2 055
(1 572)

23 700
(42 714)

40 458
(95 957)

904
(4 018)

-

67 117
(144 261)

Réditos
Vendas e prestações de serviços - Externas
Vendas e prest. de serviços - Intersegmental
Réditos totais

2 740
38 234
40 974

270 615
176 967
447 582

793 322
793 322

Resultados
Resultados segmentais
Custos não imputados
Resultados operacionais

(4 838)
(4 838)

73 236
73 236

Custo de financiamento
Proveitos financeiros
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Outros ganhos (perdas)
Impostos sobre os lucros
Resultados de actividades segmentais

(1 460)
758
1 291
(4 249)

Resultados extraordinários
Resultado líquido
Interesses minoritários
Resultado líquido do Grupo
Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da Empresa não Imputados
Activos totais consolidados

Outros
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A informação relativa à distribuição das vendas e das prestações de serviços de 2003 e de 2002 por mercados geográficos é a seguinte:
PASTA
Vendas e prestações de serviços:
Alemanha
Espanha
França
Grã-Bretanha
Itália
Portugal
Holanda
Outros

PAPEL

TOTAL

2003

2002

2003

2002

2003

65 852
35 672
21 981
16 380
23 123
29 013
14 978
27 434
234 433

72 655
44 962
32 068
20 325
18 712
11 450
22 619
47 824
270 615

98 024
93 712
106 558
76 070
112 540
44 715
36 887
180 944
749 450

104 714
113 354
122 582
88 714
88 723
76 523
32 130
166 582
793 322

163 876
129 384
128 539
92 450
135 663
73 728
51 865
208 378
983 883

2002
177 369
158 316
154 650
109 039
107 435
87 973
54 749
214 406
1 063 937

NOTA 38 - IMPOSTOS

Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003, as empresas incluídas na consolidação aderiram ao regime especial de tributação de grupo de
sociedades de acordo com a legislação em vigor. No entanto, cada empresa apura e regista o imposto sobre o rendimento como se fosse
tributada numa óptica individual. As declarações anuais de rendimentos estão sujeitas a revisão e eventual ajustamento por parte das autoridades
fiscais durante um período de 4 anos. Contudo, no caso de serem apresentados prejuízos fiscais estes podem ser sujeitos a revisão pelas
autoridades fiscais por um período de 10 anos. O Conselho de Administração entende que eventuais correcções àquelas declarações em resultado
de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais não terão efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de
Dezembro de 2003 e de 2002.

O encargo com o imposto sobre o rendimento apurado no exercício de 2003, no montante de 3 302 milhares de euros (2002: 46 149
milhares de euros), encontra-se ajustado pelo efeito do imposto diferido gerado pelas diferenças temporárias abaixo referidas, no montante de
12 038 milhares de euros, credor (2002: 903 milhares de euros, credor) (ver Nota 23 o)).

Balanço

Saldo em 1 de Janeiro de 2003
Encargos com amortização e grandes reparações na Soporcel com diferente
tratamento contabilístico e fiscal nas contas sociais e consolidadas (ver Nota 10)
Variação no exercício de provisões para outros riscos e encargos tributadas
Prejuízos/benefícios fiscais das empresas do Grupo dedutíveis em exercícios futuros
Variação na cobertura líquida das responsabilidades
com pensões de reforma no exercício de 2003
Acréscimo das amortizações do exercício originadas por reavaliações, não
aceite fiscalmente
Efeito da alienação da Celpinus e da Lazer e Floresta
Efeito da alteração da taxa de IRC para 25%

Demonstração
dos resultados
Imposto sobre
o rendimento

Imposto diferido
activo (Nota 57)

Imposto diferido
passivo (Nota 57)
DR/(CR)

9 972

(90 105)

-

(380)
(779)

(3 527)
-

3 527
380
779

99

-

(99)

(1 401)
(664)
6 847

2 710
6
14 579
(76 337)

(2 710)
(13 915)
(12 038)

Imposto corrente
Imposto sobre o rendimento

15 340
3 302

Adicionalmente, o encargo com o imposto sobre o rendimento registado, encontra-se (i) reduzido por uma dedução à colecta, no montante
de 2 912 milhares de euros (em 2002: 2 921 milhares de euros), correspondente ao incentivo fiscal definido para o exercício de 2003, concedido
pelo Estado Português à Soporcel no âmbito do projecto de que resultou a instalação da segunda máquina de papel (ver Nota 23 l)), (ii) reduzido
por uma dedução à colecta, no montante de 6 445 milhares de euros, correspondente à aplicação pela Soporcel do regime fiscal para o
investimento previsto no Decreto Lei nº 23/2004 e (iii) aumentado pelo efeito quantificado em 5 751 milhares de euros relativo à amortização
das diferenças de consolidação não aceite fiscalmente. Estas três situações e o efeito da alteração da taxa de IRC no apuramento do imposto
diferido acima apresentado explicam a diferença apurada entre a taxa efectiva e teórica do IRC aplicável ao exercício de 2003.

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.

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 1 115 milhares de euros a parcela por regularizar em 31 de Dezembro de 2003. Em 31 de Dezembro de 2003, o incentivo fiscal
ainda por utilizar ascende a 7 300 milhares de euros, líquido da parcela a regularizar.
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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, 1999 e 2000 nos montantes aproximados de 2 500 milhares de euros, 8 000 milhares de
euros e de 1 400 milhares de euros, respectivamente, incluindo juros compensatórios, relacionadas essencialmente com as deduções efectuadas
no IRC pela utilização deste incentivo fiscal. As demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2003 não incluem qualquer provisão destinada
a fazer face ao eventual pagamento daqueles montantes, por ser entendimento do Conselho de Administração da Empresa que o resultado final
deste processo será favorável à Soporcel.

Reserva fiscal para o investimento

Nos termos do Decreto-Lei nº23/2004, de 23 de Janeiro, a Soporcel procedeu à dedução à estimativa de IRC do exercício de 2003 de uma
reserva fiscal ao investimento no montante de 6 445 milhares de euros, correspondente a 20% da colecta estimada. Visando o cumprimento do
Decreto-Lei acima mencionado, o Conselho de Administração da Soporcel irá propor aos accionistas a constituição de uma reserva especial, no
montante correspondente à dedução efectuada, a deliberar na Assembleia Geral de aprovação de contas relativa ao exercício de 2003. Esta
reserva não poderá ser utilizada para distribuição aos accionistas antes do fim do 5º exercício posterior ao da sua constituição, sem prejuízo dos
demais requisitos legais exigíveis.

NOTA 39 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da Empresa-mãe nos exercícios de 2003 e de 2002, foram respectivamente:

Conselho de Administração
Fiscal Único
Conselho de Impacte Ambiental
Assembleia Geral

2003

2002

243
67
1
4
315

220
45
3
1
269

Adicionalmente, a Empresa suportou custos no montante de 663 milhares de euros (2002: 529 milhares de euros) debitados pela Portucel
SGPS e registados na rubrica de fornecimentos e serviços externos, como comparticipação pelas remunerações pagas aos Administradores que
desempenham funções em ambas as empresas.

NOTA 41 - CRITÉRIOS DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO

As imobilizações corpóreas adquiridas até 31 de Dezembro de 1997 pela Portucel 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, gerando reservas de reavaliação no
montante de 44 688 milhares de euros (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

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

18 539
14 342
100 039
132 920
953 951
1 086 871

Reavaliações
2
2
13
19

957
745
936
638
19 638

Valores
contabilísticos
reavaliados
21 496
17 087
113 975
152 558
953 951
1 106 509

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.
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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 55)
Outros juros suportados
Perdas em empresas do Grupo e associadas
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Descontos de pronto pagamento concedidos
Outros custos e perdas financeiros
Resultados financeiros

2003

2002

11 989
31 168
17 570
6 073
4 247
71 047
(44 346)
26 701

16 762
40 052
215
8 208
6 238
2 729
74 204
(57 257)
16 947

Proveitos e ganhos
Juros obtidos - empresas do Grupo (Nota 55)
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

2003

2002

7 486
1 819
59
1 063
364
15 327
386
197
26 701

6 662
2 135
38
919
243
6 599
347
4
16 947

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

NOTA 45 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS CONSOLIDADOS

Os resultados extraordinários têm a seguinte composição:

Custos e perdas

2003

2002

Proveitos e ganhos

2003

2002

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

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

548
1 317
1 310
337
56
737
2 717
6 236
13 258
(723)
12 535

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

1 334
15 345
1 051
540
3 133

1 768
1 650
9
2 662
2 247
4 199

21 403

12 535

Resultados extraordinários

Em 31 de Dezembro de 2003 e de 2002 os outros proveitos e ganhos extraordinários correspondiam principalmente, ao reconhecimento em
resultados da parcela dos subsídios ao investimento transferida da rubrica de proveitos diferidos, em conformidade com o procedimento descrito
na Nota 23 k) e que tem contrapartida no montante das amortizações incluído nos custos extraordinários.

Os outros custos e perdas extraordinários incluem as indemnizações a trabalhadores pela cessação por mútuo acordo de contratos de trabalho
no montante de 4 032 milhares de euros. Em 31 de Dezembro de 2002 esta rubrica incluía as indemnizações a trabalhadores pela cessação por
mútuo acordo de contratos de trabalho no montante de 3 249 milhares de euros e 1 293 milhares de euros relativos a insuficiências de estimativa
de IRC em exercícios anteriores.

As perdas em existências incluem a estimativa dos prejuízos apurados nas florestas do Grupo, no montante de 4 108 milhares de euros,
líquidos das indemnizações recebidas, na sequência dos incêndios florestais ocorridos durante o exercício de 2003. O apuramento final dos
prejuízos incorridos será efectuado no decorrer do primeiro semestre de 2004.

As perdas e ganhos em imobilizações incluem (i) o efeito da operação descrita na Nota 10 de que resultou a alienação das participações
detidas no capital da Celpinus e da Lazer e Floresta e a transferência de activos e passivos para estas duas empresas, tendo sido apurado
globalmente uma mais valia no montante de 7 858 milhares de euros e (ii) o proveito registado no montante de 2 600 milhares de euros relativo
a indemnizações a receber de sinistros.

NOTA 46 - MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES

Durante o exercício de 2003, realizaram-se os seguintes movimentos nas contas de provisões:

Saldo
inicial
Provisões para outros riscos e encargos
- Provisões para regularização de activos
- Provisões para processos judiciais
- Equivalência patrimonial da Portucel Brasil
- Outros
Provisões para depreciação de existências
Provisões para clientes de cobrança duvidosa
Provisões para outros devedores
Provisão para adiantamentos a fornecedores

4 641
741
74
5 456
25
2 740
33
68
8 322

Reforço

Redução

101
55
156
25
695
876

(987)
(27)
(1 014)
(25)
(1 039)

Saldo
final

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

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, 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 2003 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
2000 a 2003

24 940
1 846
26 786

Período do contrato
(meses)
84 e 96
48

NOTA 50 - EMPRÉSTIMOS

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 os empréstimos tinham a seguinte composição:

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

Curto
prazo

2003
Médio e
longo prazo

000
197
619
589
1 329
843
284
189 861

450 000
357 505
57 241
8 545
1 903
284
571
876 049

40
117
21
8

Total
450
397
117
78
8
8
3
1

000
505
197
860
589
545
232
127
855
1 065 910

Curto
prazo

2002
Médio e
longo prazo

000
446
798
059
885
331
803
142
3 398
5
148 867

450 000
346 579
79 115
10 291
2 066
1 128
856
890 035

40
75
21
3
2
1

Total
450
386
75
100
3
13
3
1

000
579
446
913
059
176
397
931
998
3 398
5
1 038 902

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

• Papel comercial
A dívida relativa a papel comercial corresponde a:

- Financiamentos contraídos pela Portucel S.A. no montante de 357 505 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 2004, 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 anuais que, em 2003, variaram
entre 1,51% e 3,74%.

- Financiamento contraído pela Soporcel, no montante de 40 000 milhares de euros registados a curto prazo. Este financiamento vence juros
a taxas anuais que, em 2003, variaram entre 2,55% e 3,59%.

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

• Financiamentos do BEI
Estes financiamentos foram concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e vencem juros a taxas anuais que variam entre 2,11% e
5,41%. O prazo de reembolso e os montantes de divisas em dívida, relativamente ao saldo registado a médio e longo prazo, eram os seguintes:

Euros (EUR)
Francos suíços (CHF)

•

2005

2006

2007

2008

2009

Total

16 516
1 637

10 743
-

9 643
-

9 643
-

9 643
-

56 188
1 637

Empréstimo em EUR

Em 31 de Dezembro de 2003 o empréstimo em euros registado a curto prazo corresponde a um financiamento à exportação contraído junto
do BCP. Este empréstimo venceu juros a taxas anuais que variaram entre 2,97% e 3,71%.
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•

Empréstimo em USD

Em 31 de Dezembro de 2003 o empréstimo em dólares americanos (USD) corresponde ao contravalor de USD 10 792 195. 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. Este empréstimo venceu juros a taxas anuais que variaram entre 1,80% e 2,50%.

•

Empréstimos em JPY

Em 31 de Dezembro de 2003 o empréstimo em ienes Japoneses (JPY) registado a curto prazo corresponde ao contravalor de JPY 179 457
982 e o registado a médio e longo prazo corresponde ao contravalor de JPY 257 048 604. O empréstimo a curto prazo é um financiamento à
exportação contraído junto do BCP. O empréstimo registado a médio e longo prazo não tem data de reembolso definida, não prevendo a
Administração que venha a ser reembolsado no prazo de um ano. Estes empréstimos venceram juros a taxas anuais que variaram entre 0,70%
e 0,96%.

•

Financiamentos do IAPMEI

Estes financiamentos obtidos no âmbito do PEDIP correspondem a (i) um empréstimo com o valor inicial de 2 508 milhares de euros que
será reembolsado em prestações semestrais até 2004 e não vence juros, e (ii) 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 2003, 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 2002
• Exercício de 2003

Aumentos/
(diminuições)

Distribuições/
transferências

Saldo
final

767 500
(60)
7
(551)
38 450
17 796
29 262
(3 102)
121 339

13
69
(1)

(20 985)
9 479
8 500
68 317

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

89 486
1 060 127

66 840
66 921

(89 486)
(24 175)

66 840
1 102 873

Em 31 de Dezembro de 2003, as pessoas colectivas com posições de valor igual ou superior a 20% do capital de que há conhecimento eram
as seguintes:

Portucel - Empresa de Celulose e Papel de Portugal, SGPS, S.A.

55,72%

Sonae Wood Products BV

25,00%

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 detidas pelo Grupo Portucel Soporcel.

A reserva de reavaliação apurada em 1998 pela aplicação do Decreto-Lei nº 31/98, de 11 de Fevereiro, ascendeu a 44 688 milhares de
euros, tendo a este valor sido deduzido o inerente imposto diferido passivo, estimado em 6 238 milhares de euros (ver Nota 41). Em 2003, na
sequência do apuramento dos valores realizados até essa data, quer pela alienação quer pelo uso dos bens, foi transferido para a rubrica de
resultados transitados o montante de 20 985 milhares de euros.

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. As reservas legais e de reavaliação não são distribuíveis em numerário, podendo, contudo, ser incorporadas no
capital social ou utilizadas para cobertura de eventuais prejuízos.
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De acordo com os Estatutos da Empresa, pelo menos 10% do resultado líquido anual distribuível deverá ser aplicado na constituição ou
reforço de uma reserva especial destinada à estabilização de dividendos.

O saldo da rubrica de outras reservas corresponde essencialmente à diferença 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. O movimento ocorrido em 2003 resulta de acertos finais efectuados ao preço de aquisição daquela empresa.

Por deliberação da Assembleia Geral de 31 de Março de 2003, a Empresa procedeu à distribuição de dividendos no montante de 24 175
milhares de euros.

NOTA 52 - INTERESSES MINORITÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2002, os interesses minoritários representavam a proporção dos capitais próprios da Portucel Florestal, da Celpinus,
da Lazer e Floresta, da Arboser e da Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra que não era detida pela Portucel S.A.. Na sequência da operação
de reestruturação da área florestal do Grupo (ver Nota 10) a Portucel Florestal, a Arboser e a Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra passaram
a ser totalmente detidas, directa ou indirectamente, pela Portucel S.A. e as participações financeiras na Celpinus e na Lazer e Floresta foram
alienadas, deixando assim de existir interesses minoritários em 31 de Dezembro de 2003.

NOTA 53 - EXISTÊNCIAS

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 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

Médio e longo prazo
2003
2002

2003

2002

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

39
4
7
47
2

888
122
636
004
364
872
101 886
101 886

-

18 162
3 135
986
1 923
24 206
1 508

18 362
3 665
785
1 966
24 778
480

46 390
7 319
3 649
57 358
(25)
57 333
190
583
173 613

14 854
25 456
7 351
47 661
(25)
47 636
164
289
175 233

Total
2003

2002

-

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

39
4
7
47
2

888
122
636
004
364
872
101 886
101 886

215 271
68
215 339
-

279 767
279 767
-

233 433
3 135
986
1 991
239 545
1 508

298 129
3 665
785
1 966
304 545
480

215 339

279 767

46 390
7 319
3 649
57 358
(25)
57 333
190
583
388 952

14 854
25 456
7 351
47 661
(25)
47 636
164
289
455 000

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 2003 e 2002, correspondem a
florestas em fase de crescimento, as quais não se espera sejam cortadas no prazo de um ano.

Em 31 de Dezembro de 2003 as existências à guarda de terceiros ascendiam a 19 717 milhares de euros (2002: 10 105 milhares de euros).
Estas existências encontram-se essencialmente localizadas em armazéns exteriores à Empresa localizados no estrangeiro.
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Em 31 de Dezembro de 2003 encontravam-se em trânsito matérias primas no montante de 1 606 milhares de euros (2002: 1 631 milhares
de euros).

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 as rubricas de adiantamentos por conta de compras correspondem aos adiantamentos a fornecedores
para a aquisição de madeira. Os adiantamentos efectuados resultam das condições de compra definidas contratualmente com um fornecedor
para a aquisição de madeira a preço pré-determinado.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, o movimento na rubrica produtos e trabalhos em curso - florestas foi como segue:
Saldo inicial
Custos de plantação, reflorestação e conservação
Florestas em propriedades alienadas
Cortes efectuados no exercício
Saldo final

298 129
13 956
(48 090)
(30 562)
233 433

NOTA 54 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos. Os saldos com estas
entidades eram os seguintes:
Saldos devedores
2003
2002
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

28 386
24 278
206
731
53 601

21 774
116
1 008
12
178
440
23 528

Saldos credores
2003
2002
1 170
278
255
1 592
1 841
1 141
6 277

356
13 636
61
1 690
1 976
1 166
18 885

Em 31 de Dezembro de 2003 o saldo da rubrica do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas corresponde aos pagamentos por
conta já efectuados deduzidos do imposto do exercício a pagar, relativo à tributação de grupo de sociedades.

NOTA 55 - EMPRESAS DO GRUPO

Os saldos em 31 de Dezembro de 2003 e as transacções efectuadas durante o exercício findo naquela data, 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.
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

Clientes,
conta
corrente

Activo
Outros
devedores
(Nota 56)

Passivo
Custos
Diferidos

Fornecedores

Empresas
do Grupo

Outros
Credores
(Nota 56)

Acréscimos de
Custos

593
18
668
767
246

3
-

7 151
-

427
678
12
-

222 036
-

742
3
-

-

2 220
433
1 075
232
6 252

597
600

7 151

5
795
61
373
2 351

514
222 550

745

238
238

Compras

Fornecimentos e
serviços
externos

56

1 501
13
732
122
-

11 989
-

3 550
-

510
80
562
4 035
288

14
564
95

7 253
81

545
601

4
30
3 753
8 200
3 760
880
18 995

11 989

246
3 796

1 621
1 460
2 335
121
11 012

1 418
29
11
2 131

146
6
7 486

Transacções

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.
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
Outros

Juros e
custos
similares
(Nota 44)

Custos
Extraordinários

Vendas e
prestações
de serviços

Juros e
Proveitos proveitos
suplesimilares
mentares (Nota 44)
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O montante incluído na rubrica empresas do Grupo, no passivo, registado a curto prazo resulta de saldos a pagar à Portucel, SGPS por diversas
empresas do Grupo Portucel Soporcel. Estas contas vencem juros em função do seu saldo diário, calculados a uma taxa de juro anual que se
aproxima dos valores correntes de mercado.

A Portucel Serviços assegura ao Grupo serviços de assistência administrativa e de gestão. A Portucel Brasil presta serviços de logística à
Portucel S.A. na expedição da madeira adquirida no Brasil.

NOTA 56 - OUTROS DEVEDORES E CREDORES

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, o saldo a curto prazo desta rubrica apresentava a seguinte composição:

Pessoal
Empresas do Grupo (Nota 55)
Subsídio ao investimento
Adiantamentos por vendas de imobilizado
Outros

Saldos devedores
2003
2002

Saldos credores
2003
2002

220
600
2 129
2 949

182
745
5 584
6 511

776
132
1 205
3 511
5 624

106
433
1 132
1 421
3 092

NOTA 57 - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, os saldos destas rubricas apresentavam a seguinte composição:

Acréscimos de proveitos:
Indemnizações por sinistro
Restituições de emolumentos pelo Estado
Juros a receber
Encargos com indemnização a recuperar
Outros
Custos diferidos:
Impostos diferidos activos (Nota 38)
Fundo de pensões (Nota 21 a))
Grandes reparações (Nota 23 b))
Encargos com empréstimos de m.l. prazo
Outros
Acréscimos de custos:
Impostos diferidos passivos (Nota 38)
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
Penalidades por rescisões contratuais
Pensões de pré-reforma (Nota 23 i))
Outros
Proveitos diferidos:
Subsídios ao investimento:
Programa Estratégico da Dinamização e
Modernização da Indústria Portuguesa
Outros subsídios

2003

2002

5 808
229
811
6 848

1 839
2 169
662
309
4 979

6 847
10 724
4 921
1 511
2 897
26 900

9 972
6 605
3 742
2 746
3 118
26 183

76 337
18 456
10 477
5 802
2 744
2 134
102
1 826
117 878

90
13
9
8
4
1

105
977
634
154
060
279
198
1 322
128 729

3 414
7 146
10 560

4 094
10 592
14 686

2003

2002

48
346 399
346 447

46
281 896
281 942

NOTA 58 - CAIXA E EQUIVALENTES

Em 31 de Dezembro de 2003 e 2002, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
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NOTA 59 - 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 2003, parte do valor dos custos e perdas extraordinários no
montante de 13 852 milhares de euros (2002: 10 009 milhares de euros), tendo sido excluído os 4 032 milhares de euros relativos a
indemnizações ao pessoal (2002: 3 249 milhares de euros), e os proveitos e ganhos extraordinários no montante de 21 403 milhares de
euros (2002: 12 535 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 2003
Por
Por
naturezas
Reclassificação
funções

Demonstração dos resultados em 2002
Por
Por
naturezas
Reclassificação
funções

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

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

191 666
(57 257)
134 409
(723)
89 486

1 910
(30)
2 526
(2 526)
-

193 576
(57 287)
136 935
(3 249)
89 486

Mercadorias

Subprodutos
desperdícios
e refugos

Prestações
de
serviços

Total

480
1 028
(1 508)
-

13 715
13 715

48 280
759 156
957
320
(59 031)
749 682

7 940
3 719
7 551
(7 551)
-

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

47 636
744 286
957
320
(57 333)
735 866

164
127
(190)
101

NOTA 60 - INFORMAÇÕES SOBRE MATÉRIAS AMBIENTAIS

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 2003 têm as seguintes características:

Descrição
Caldeira de recuperação
Caldeira auxiliar
Intervenção no processo de lavagem de pasta na fábr. de papel
Forno de cal
Melhoria do sistema de evaporação
Intervenção no processo de branqueamento
Beneficiação da caldeira de biomassa
Fecho dos circuitos de lavagem/crivagem
Outros

Montante
42 382
8 807
7 553
7 518
3 666
3 098
1 037
871
3 256
78 188

Os dispêndios de carácter ambiental reconhecidos como um custo nos resultados do exercício de 2003 foram os seguintes:

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

Montante
8 938
1 012
708
133
292
429
11 512

No exercício de 2003 as empresas do Grupo receberam subsídios no montante de 370 milhares de euros relacionados com
protecção ambiental.

Em 31 de Dezembro de 2003 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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NOTA 61 - 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 qualitativa a prestar no exercício de 2003 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. Os efeitos destas diferenças irão
previsivelmente concretizar-se no processo de transição do Grupo Portucel Soporcel que irá ocorrer em 1 de Janeiro de 2005:

- 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 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 normativo do IFRS (IAS 22) encontra-se presentemente em revisão,
prevendo-se que este (i) venha a substituir a amortização do “goodwill” por um teste de imparidade feito periodicamente e (ii) estabeleça
que o “goodwill” negativo seja reconhecido imediatamente em resultados.

- 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 contabilização dos exercícios (ver Nota 23 p)). De acordo com os
IFRS (IAS 39), os instrumentos financeiros devem ser reconhecidos inicialmente ao seu custo de aquisição, incluindo os custos de
transacção e a sua mensuração subsequente deverá ser efectuada com base no 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 nos instrumentos financeiros contratados pelo Grupo, as variações do justo valor devem ser registadas como um ganho ou
perda nos resultados do exercício.

- De acordo com o POC, as florestas do Grupo estão registadas ao custo ou ao valor reavaliação no caso das que transitaram na sequência
do processo ocorrido em 1993 referido na Nota Introdutória. Com a aplicação dos IFRS (IAS 41) a mensuração dos activos biológicos deverá
ser efectuada com base no justo valor e as alterações no justo valor dos activos biológicos, determinadas em cada período de reporte,
devem ser registadas na demonstração de resultados do período em que ocorrem.

- De acordo com o POC os financiamentos obtidos ou concedidos em que a taxa de juro seja zero são registados pelo seu valor nominal. De
acordo com os IFRS estes financiamentos devem ser mensurados de acordo com o seu justo valor, sendo a diferença para o seu valor
nominal registada em capitais próprios e, durante o seu período de vida, o efeito da aplicação da taxa de juro de mercado deve ser
registado em resultados do exercício.

O Grupo Portucel Soporcel tem vindo a implementar diversas acções, nomeadamente ao nível da formação e da criação de uma equipa
específica de acompanhamento, por forma a garantir que o processo de transição para os IFRS esteja concluído, com sucesso, dentro dos prazos
requeridos.

NOTA 62 - PROCESSO DE REPRIVATIZAÇÃO

O Estado revogou o anterior modelo para a segunda fase do processo de reprivatização da Empresa que tinha sido aprovado em Maio de
2001, com a publicação do Decreto-Lei 6/2003, de 15 de Janeiro, o qual prevê que esta se realize em dois segmentos.

Um segmento corresponde à venda directa de até 115 125 000 acções do capital da Empresa a um conjunto de instituições financeiras que
deverão proceder à subsequente dispersão de acções junto de investidores institucionais. A venda das acções será feita directamente pelo Estado
ou por intermédio da Portucel, SGPS. As condições para a realização desta venda serão determinadas pelo Conselho de Ministros.

O outro segmento, que está em curso, corresponde à realização de um concurso para a alienação de um lote indivisível de acções
representativas de um valor até 30% do capital da Portucel S.A. ao concorrente que vier a ser escolhido no âmbito do concurso. A determinação
do concorrente vencedor será efectuada mediante resolução do 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 2003.

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:

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 e dos seus
resultados;

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 sociedade e do conjunto
das filiais incluídas na consolidação evidenciando os aspectos mais significativos;

5.

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, 3 de Março de 2004

O Fiscal Único
Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
representada por:
Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira, R.O.C.

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 2003, (que evidencia um total de 2 721 501 milhares de euros e
um total de capital próprio de 1 102 873 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 66 840 milhares de euros), as Demonstrações
Consolidadas dos Resultados, por Naturezas e por Funções, e 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 2003 de uma subsidiária incluída na consolidação, representando, aproximadamente,
42% dos activos consolidados e, aproximadamente, 55% 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.
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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.

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 2003, 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 e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

Lisboa, 3 de Março de 2004

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
representada por:
Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira, R.O.C.

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 2003, bem como as
Demonstrações Consolidadas dos Resultados por Naturezas e por Funções do exercício findo naquela data e 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 pela 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 2003 de uma subsidiária incluída na consolidação, representando, aproximadamente,
42% dos activos consolidados e, aproximadamente, 55% 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 2003, 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.

Lisboa, 3 de Março de 2004
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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

>> 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: +49 221 270 597 29
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
Papel
Tel: +34 91 383 79 31
Fax: +34 91 383 79 53/4
Pasta
Tel: + 34 91 383 79 34
Fax: + 34 91 383 79 54
e-mail: sales-es@soporcel.pt
(Papel e Pasta)
FRANÇA
Soporcel France, EURL
Parc des Érables
Batiment 3
66, Route de Sartrouville
78230 Le Pecq - France
Tel: +33 139 764 061
Fax: +33 139 761 498
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 E HOLANDA
Soporcel International, Bv
Zandvoortselaan 2
2106 CN Heemstede
Holland
Tel: +31 23 5472021
Fax: +31 23 54718 79
e-mail: sales-nl@soporcel.pt

Portucel International, GmbH
Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
Tel: +49 0221 9201050
Fax: +49 0221 9201059
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
Austria
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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