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DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO
 
. Volume de negócios atingiu 1 081 milhões de euros, mais 51,6 milhões que em 2005;
. Resultados operacionais cresceram 57,1% atingindo 209,3 milhões de euros;
. EBITDA cresceu 17% para um valor de 312,5 milhões de euros;
. As acções do Grupo fecharam o ano com uma valorização de 43%.
 

NEGÓCIO PAPEL

. Vendas de papel aumentaram 6,1%, assumindo 70% do volume de negócios global do Grupo;

. Vendas de papel, estrategicamente direccionadas para a Europa e EUA, registaram um crescimento de 4% nestes 
mercados;

. Navigator consagrou-se como o papel de escritório mais vendido no mundo no segmento premium e a marca com 
maior notoriedade e performance na Europa (estudo EMGE);

. A quota das marcas de fábrica no total de vendas em folhas subiu de 45% para 52%;

. O peso de produtos premium nas vendas do Grupo beneficiou da evolução favorável dos preços de referência na 
Europa permitindo elevar em 4,3% o preço médio líquido das vendas do Grupo.

 
 

NEGÓCIO PASTA
 
. Produção de pasta branca de eucalipto cresceu 2,7% para 1,3 milhões de 

toneladas, posicionando o Grupo como o maior produtor europeu e um dos 
maiores a nível mundial;

. Consolidação da China como mercado relevante no equilíbrio entre a oferta e 
a procura mundial e absorção de novas capacidades de produção da América 
Latina;

. Preço médio da pasta de eucalipto atingiu o valor mais elevado dos últimos 
seis anos, cifrando-se em 639 dólares (USD).

 
  
ACTIVIDADE INDUSTRIAL
 
.  Produção global cresceu 2,7%, com as fábricas de pasta da Figueira da Foz e Cacia a ultrapassar os seus níveis 

máximos;
. Arranque com sucesso da nova caldeira de recuperação em Cacia, permitindo uma produção superior a 260 mil 

toneladas;
. Investimentos de 9,4 milhões de euros em Cacia, 4,9 milhões de euros na Figueira da Foz e 3,6 milhões de euros 

em Setúbal traduzidos em ganhos de eficiência;  
. Redução de custos de cerca de 14 milhões de euros em gestão da manutenção nas três unidades fabris do Grupo.
 
 

FLORESTA
 
. Recta final do processo de certificação florestal segundo os programas inter-

nacionais FSC e PEFC, com conclusão prevista para 2007;
. Acordos de cooperação para prestar apoio directo aos produtores florestais 

privados no âmbito da certificação;
. Arranque do segundo programa de colaboração por dois anos com o WWF 

(World Wide Fund for Nature) para gestão da biodiversidade e identificação de 
áreas de alto valor para a conservação;

. Manutenção do programa de racionalização do património próprio e arren-
dado, com a reflorestação de áreas de potencial produtivo;

.  Investimento de 3,5 milhões de euros na prevenção e apoio ao combate aos 
incêndios florestais.
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ABASTECIMENTO DE MADEIRA
 
. Aquisições ascenderam a 3,4 milhões de metros cúbicos, com atribuição de 

incentivos à madeira certificada;
.  Aprovação do documento público, subscrito pelo Grupo, para alteração da 

legislação de transporte de madeira em Portugal com aumento do peso 
bruto transportável;

. Nova disposição legal consagrando a utilização de gasóleo verde nas ope-
rações de rechega da floresta.

 

AMBIENTE
 
. Lançamento no mercado de marcas de papel certificadas FSC (Forest Stewardship Council);
. Arranque das novas caldeiras de recuperação nas fábricas de Cacia e Figueira da Foz, além do novo electrofiltro 

na caldeira de recuperação no complexo industrial de Setúbal, conduziu a melhorias relevantes na eficiência 
energética e nas emissões gasosas e líquidas;

. Conclusão do projecto de implementação do sistema de cadeia de responsabilidade segundo as normas PEFC 
nas três fábricas do Grupo e nos parques exteriores de madeira;

. Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Segurança na fábrica de Cacia.
 
 
ENERGIA
 
. Produção total de energia eléctrica do Grupo atingiu 953 Gwh, dos quais 91% a partir de biomassa florestal e 

subprodutos do processo industrial (62% da energia produzida em Portugal a partir dessa fonte);
. O consumo específico de energia eléctrica baixou 3,5% na produção de papel e 1,5% na produção de pasta.
 
 
RECURSOS HUMANOS

. Introdução do sistema de gestão de desempenho para Quadros e Executantes e definição de um novo regulamen-
to de carreiras profissionais;

. Realização de 57 mil horas de formação, envolvendo 1 991 formandos e um total de 813 acções.
 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
 
. Edição do primeiro Relatório de Sustentabilidade do grupo Portucel  

Soporcel;
. Concessão de 272 donativos para projectos educacionais, sociais, culturais 

e desportivos, correspondendo a 40 toneladas de papel para além de vários 
apoios financeiros;

. Participação activa em organizações nacionais e internacionais na subscri-
ção de práticas socialmente responsáveis, como: BCSD, RSE, Global Com-
pact das Nações Unidas ou Objectivos do Milénio.

 
 
INOVAÇÃO
 
. Aprovação pela Agência de Inovação de três projectos de modernização e desenvolvimento tecnológico; 
. Desenvolvimento de um novo clone no âmbito do programa de melhoramento genético do eucalipto com elevado 

interesse para zonas secas;
. Identificação e pré-avaliação de alternativas tecnológicas nos domínios da bio-energia e culturas energéticas que 

representam oportunidades concretas para o Grupo a curto e médio prazo.
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Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

O exercício findo constituiu um ano de grande evidência para o grupo  
Portucel Soporcel, que muito me apraz registar.

Um dos marcos mais significativos foi, obviamente, o anúncio público, em 
23 de Fevereiro, com a prestigiante presença do Primeiro-Ministro do Go-
verno Português, do plano de investimentos para os próximos anos, que 
tem como elemento mais estruturante a construção de uma nova fábrica 
de papel em Setúbal, que possibilitará a completa integração da pasta 
produzida nesse complexo industrial.

A concretização deste plano de desenvolvimento, que permitirá aumen-
tar de forma muito significativa a contribuição do Grupo para a economia nacional e, de forma mais 
directa, para as exportações, é o resultado da estratégia bem sucedida que tem sido levada a cabo, 
orientada para consolidar a nossa posição entre os principais produtores mundiais de papéis não 
revestidos de impressão e escrita.

O lugar de relevo que nos é reconhecido, e que a nova fábrica permitirá reforçar, só foi possível através 
de uma aposta consistente numa via de diferenciação, com um enfoque muito intenso na qualidade da 
gama de produtos oferecidos e sua adequação às necessidades dos clientes, apoiada numa política de 
inovação permanente, destinada a potenciar as características da fibra do eucalipto globulus, particu-
larmente favoráveis para o tipo de papel em que nos especializámos.

O Grupo realiza mais de noventa por cento das suas vendas nos mercados internacionais, em com-
petição aberta com empresas de muito maior dimensão. Neste contexto, ganha maior significado a 
solidez dos resultados alcançados em 2006, que comparam de forma muito favorável dentro do sector 
em que nos situamos.

Este nível de resultados só foi possível de atingir mediante uma busca incessante, em todas as áreas, 
de melhorias de eficiência e de aumento de produtividade, em que se envolveu de forma empenhada 
o conjunto de colaboradores do Grupo, cujo esforço quero aqui salientar com muito apreço.

Os bons resultados que se alcançaram permitiram robustecer significativamente a estrutura finan-
ceira, factor essencial para podermos encarar com confiança o período intenso de investimentos que 
vamos atravessar.

Importa aqui dizer que, contrariamente às nossas expectativas, o início do novo projecto já sofreu 
um atraso considerável, com repercussões no calendário que tínhamos estabelecido, uma vez que 
não está ainda concluído o processo de aprovação pelas autoridades comunitárias dos contratos de 
investimento celebrados com o Estado Português. Desta demora decorrem evidentes prejuízos para o 
Grupo, pelo que assistimos com grande preocupação ao protelamento da necessária decisão.

A relevância da fileira florestal do eucalipto para a economia portuguesa está suficientemente de-
monstrada e a importância do grupo Portucel Soporcel, que é hoje o maior exportador líquido nacio-
nal, é disso a mais eloquente evidência. Há, porém, um longo caminho a percorrer para que a floresta 
de eucalipto nacional ultrapasse os inúmeros obstáculos que fazem que a nossa produtividade tenha 
índices muito baixos e cada vez mais distantes dos registados nos países com os quais mais directa-
mente concorremos.

Neste domínio, como em vários outros em que os custos de contexto do País constituem um entrave 
sério às empresas mais expostas à concorrência internacional, o Grupo tem desenvolvido um trabalho 

Pedro Queiroz Pereira
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aturado, orientado para a concretização das acções requeridas para minimização desses factores 
adversos. Esperamos que, quer as autoridades quer os agentes económicos que, como nós, são parte 
interessada no funcionamento eficiente deste sector, sejam consequentes na introdução das medidas 
correctivas imprescindíveis para que a nossa competitividade não venha a ser irremediavelmente 
posta em causa.

O nosso nível de compromisso com a sustentabilidade tem que ser correspondido com um compro-
misso equivalente dos principais intervenientes do sector.

Por último, quero deixar registo de uma evolução muito importante na vida da Empresa.

Através de uma operação pública de venda, concluiu-se em Novembro o processo de privatização da 
Portucel, iniciado em 1995. Quero saudar os muitos milhares de novos accionistas com que a Portucel 
passou a contar e dizer-lhes que a sua confiança nos destinos da Empresa me sensibiliza, pelo que 
contém de estímulo para o longo caminho que temos a percorrer.

Quero igualmente afirmar aos novos accionistas que o interesse que soubemos despertar compro-
mete, principalmente os que na Empresa têm funções de maior responsabilidade, a trabalharem 
com redobrado entusiasmo para que as expectativas que nela depositaram possam ser plenamente 
correspondidas.

Setúbal, 12 de Fevereiro de 2007

Pedro Queiroz Pereira
Presidente do Conselho de Administração

Carlos  Alves

Luís Deslandes

Manuel Regalado

Manuel Gil MataJosé Honório

Álvaro Barreto
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A missão do grupo Portucel Soporcel é produzir e comerciali-
zar papel de alta qualidade a partir da fibra de eucalipto, (...), 
maximizando o valor para os clientes e para os accionistas.
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Missão, Visão e Valores

Missão
 
Produzir e comercializar papel de alta qualidade a partir da fibra de eucalipto, obtida de uma floresta 
cuidada e sustentável, e transformada num parque industrial tecnologicamente avançado, maximi-
zando o valor para os clientes e para os accionistas.
 

Visão

Ser um fornecedor global dos mercados mundiais em papéis finos não revestidos e líder nos segmen-
tos de papéis de escritório (office) e de papéis para a indústria gráfica (offset).
 

Valores
 
Orientação para o Cliente: Satisfação, confiança, compromisso, focalização nas necessidades, valor 
acrescentado.
 
Inovação: Criatividade, iniciativa, evolução tecnológica, flexibilidade, antecipação, excelência.
 
Liderança: Responsabilização, espírito de equipa, partilha de conhecimentos, determinação.
 
Geração de Valor: Valor para o accionista, crescimento sustentado, rentabilidade, eficiência, sinergias.
 
Orientação para as Pessoas: Desenvolvimento de competências, respeito pela diferença, motivação, 
coesão.
 
Responsabilidade Social e Ambiental: Transparência, coerência, ética, cidadania, respeito pelo meio 
ambiente, sustentabilidade.
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* Empresa constituída para o projecto da nova fábrica de papel.

Investigação 
& Desenvolvimento RAIZ

Agro-Florestal Aliança Florestal
Portucel Florestal
Enerforest

Produção 
de Pasta e Papel Portucel

Soporcel
About the Future *

Comercialização 
de Pasta e Papel Soporcel North America

Soporcel 2000
Soporcel France
Soporcel España
Soporcel Deutschland
Soporcel UK
Soporcel International
Soporcel  Austria
Soporcel Italia
Portucel International Trading

Energia SPCG
Enerpulp
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Rede de Vendas

Escritórios

Setúbal

Figueira da Foz

Londres

Amesterdão

Colónia

Viena

Verona

Paris

Madrid

Norwalk, CT
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Localizações Industriais, Área Florestal e RAIZ (I&D)

Floresta

Área gerida superior a 125 mil hectares: 74% eucalipto

Pasta Branqueada 
de Eucalipto:

1,32 milhões ton/ano

Papéis de Impressão
e Escrita:

1,02 milhões ton/ano

Fábrica de Cacia

Complexo Industrial da
Figueira da Foz

Complexo Industrial de
Setúbal

260.000 ton/ano
pasta para mercado

550.000 ton/ano
pasta integrada

170.000 ton/ano
pasta integrada

340.000 ton/ano
pasta para mercado

750.000 ton/ano

270.000 ton/ano
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(em milhares de toneladas)

Produção
Pasta branqueada de eucalipto
Papéis finos não revestidos

(em milhões de euros)

Vendas Totais
EBITDA (1)

EBITDA / Vendas (em %)

Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Líquidos
Cash Flow (2)

Dívida Líquida
Investimento

Activo Líquido
Passivo
Capital Próprio
(inclui int. minoritários)

Autonomia Financeira (3)

Leverage (4)

Dívida Líquida / EBITDA
EBITDA / Juros
ROCE (5)

(em euros)

Resultados Líquidos por Acção
Cash Flow por Acção
EBITDA por Acção
Valor Contabilístico por Acção

IAS

2006

1 314
1 024

1 080,7
312,5

28,9%
209,3
-26,5
124,7
227,9

480,1
20,1

2 292,7
1 169,1

1 123,6

0,49
0,30

1,5
11,1

13,1%

0,16
0,30
0,41
1,46

IAS

2005

1 279
998

1 029,1
266,9

25,9%
133,3
-47,4
63,3

197,0

736,1
43,4

2 226,9
1 195,0

1 032,0

0,46
0,42

2,8
9,8

7,5%

0,08
0,26
0,35
1,34

IAS

2005

1 279
998

1 029,1
261,3

25,4%
132,1
-45,9
63,5

192,8

736,1
43,0

2 186,3
1 151,7

1 034,6

0,47
0,42

2,8
10,7

7,5%

0,08
0,25
0,34
1,35

IAS

2004

1 254
982

978,3
221,8

22,7%
93,8

-22,9
51,3

179,3

870,9
130,0

2 296,8
1 288,0

1 008,8

0,44
0,46

3,9
9,5

5,0%

0,07
0,23
0,29
1,31

POC

2004

1 254
982

980,9
218,0

22,2%
66,6

-31,6
33,3

184,7

873,0
130,0

2 326,2
1 279,1

1 047,1

0,45
0,45

4,0
9,6

3,5%

0,04
0,24
0,28
1,36

POC

2003

1 223
943

1 000,6
256,0

25,6%
111,0
-44,3
66,8

211,9

948,4
129,0

2 721,5
1 618,6

1 102,9

0,41
0,46

3,7
7,6

5,4%

0,09
0,28
0,33
1,44

POC

2002

1 223
922

1 085,6
337,0

31,0%
191,7
-57,3
89,5

234,9

1 019,1
67,1

2 729,8
1 592,5

1 060,1

0,42
0,47

3,0
7,0

8,9%

0,12
0,31
0,44
1,38

Reexpresso*

Indicadores Económico Financeiros

(1) Resultados Operacionais + Amortizações + Provisões

(2) Resultados Líquidos + Amortizações + Provisões

(3) (Capital Próprio + Interesses Minoritários) / Activo Líquido

(4) Endividamento Líquido / (Capital Próprio + Interesses Minoritários + Endividamento Líquido)

(5) Resultados Operacionais / (Capital Próprio + Interesses Minoritários + Endividamento Líquido)

*   No exercício de 2006, o Grupo procedeu à alteração das políticas contabilísticas relativas i) ao reconhecimento dos direitos de emissão de CO2, con-

forme Interpretação Técnica nº 4 da Comissão de Normalização Contabilística Portuguesa e ii) ao reconhecimento dos contratos que contêm uma 

locação, conforme Interpretação IFRIC 4.



16

gr
up

o 
P

or
tu

ce
l S

op
or

ce
l



17

gr
up

o 
P

or
tu

ce
l S

op
or

ce
l

Com uma posição de grande relevo no mercado internacional de pasta e papel, o grupo Portucel So-
porcel é uma das mais fortes presenças de Portugal no mundo. Encontra-se entre os grandes produ-
tores de papéis finos não revestidos (UWF – Uncoated Woodfree Paper) da Europa. É também o maior 
produtor europeu e um dos maiores a nível mundial de pasta branca de eucalipto (BEKP – Bleached 
Eucalyptus Kraft Pulp).

O grupo Portucel Soporcel assume uma posição preponderante na fileira florestal do eucalipto, sendo 
o sector da pasta e do papel um dos sectores estruturantes da economia nacional.

De facto, o Grupo é responsável por:
. 3% das exportações portuguesas de bens que, em conjunto com as vendas no mercado português, 

correspondem a 0,7% do PIB nacional;
. cerca de 2% do PIB industrial.

No seu conjunto, o Grupo:
. gera um volume de negócios anual superior a 1 000 milhões de euros;
. exporta mais de 900 milhões de euros para um vasto conjunto de países, o que representa mais de 
92% das suas vendas de papel e de pasta;

. 18% das suas exportações são direccionadas para mercados não comunitários;

. dispõe de uma capacidade produtiva de 1,02 milhões de toneladas de papel e de 1,32 milhões de 
toneladas de pasta (das quais cerca de 700 mil integradas em papel);

. é responsável pela gestão de mais de 125 mil hectares de floresta.

Tendo como principal destino dos seus produtos a Europa, o Grupo dispõe de uma rede de vendas 
própria, com estruturas de apoio nos principais mercados europeus e nos EUA, o que lhe confere uma 
presença constante e próxima dos clientes para garantia da satisfação das suas necessidades.

A elevada qualidade dos produtos do Grupo tem permitido reforçar a notoriedade das suas marcas 
de papel, com relevo para a marca Navigator, líder mundial de vendas no segmento premium de pa-
péis de escritório, e outras marcas que traduzem as parcerias do Grupo com prestigiados canais de 
distribuição.

A nível europeu, o Grupo é destacado fornecedor de pasta branca de eucalipto para o segmento de 
papéis especiais, que representa mais de 50% das vendas de pasta, e para o segmento de papéis de 
impressão e escrita não revestidos de elevada qualidade.

A floresta, fonte da matéria-prima, é uma área estratégica para o grupo Portucel Soporcel que, através 
de uma gestão florestal responsável, contribui para a competitividade de um sector decisivo para a 
economia do País. Destaca-se a actuação do Grupo na área do apoio ao combate aos incêndios flores-
tais que têm afectado o património florestal nacional.

Perfil do Grupo

O Grupo gera um volume anual de negócios superior a 1000 
milhões de euros, exportando 92% das suas vendas para um 
vasto conjunto de países.



18

gr
up

o 
P

or
tu

ce
l S

op
or

ce
l

No campo da Investigação e Desenvolvimento, sublinham-se os trabalhos desenvolvidos pelo RAIZ 
– Instituto de Investigação da Floresta e Papel, no qual o Grupo detém uma participação de 94%, 
nomeadamente na área do melhoramento genético do eucalipto, matéria prima de excelência para o 
fabrico de papéis de elevada qualidade, e na melhoria das práticas de gestão florestal.

A estrutura produtiva industrial do Grupo corresponde a três complexos industriais, localizados em 
Setúbal, Figueira da Foz e Cacia, que constituem uma referência de qualidade a nível internacional 
pela sua dimensão e alta tecnologia. O complexo industrial da Figueira da Foz é o maior centro fabril 
integrado produtor de papéis de escritório e de papéis para a indústria gráfica da Europa. Todas as 
unidades industriais operam com elevado nível de protecção do ambiente, aspecto que sustenta as 
respectivas licenças atribuídas.

Os processos produtivos adoptados pelo Grupo são também um exemplo de sustentabilidade e de efi-
ciência energética, na medida em que utilizam um combustível renovável, a biomassa florestal, como 
principal fonte de energia. Salienta-se o papel da floresta nacional em geral, e daquela que é gerida 
pelo Grupo em particular, como importante sumidouro de carbono, contribuindo, assim, para a redu-
ção dos gases com efeito de estufa na atmosfera. Com efeito, o carbono retido pelas suas florestas é 
significativamente superior às emissões anuais de CO2 do Grupo.

O Grupo conta com aproximadamente 2 mil colaboradores directos, sendo responsável pela geração 
de emprego qualificado e carreiras profissionais especializadas.

No âmbito da sua política de responsabilidade social, o grupo Portucel Soporcel apoia e participa em 
projectos que visam a valorização e bem-estar das comunidades envolventes e a preservação do pa-
trimónio natural das regiões onde se situam as suas unidades fabris e áreas florestais. De salientar, 
neste domínio, o envolvimento activo do Grupo em projectos de gestão da biodiversidade, fruto de 
parcerias com organizações ambientais.

Produtores europeus de UWF – 2006

.  O grupo Portucel Soporcel está entre os grandes produto-
res de papel UWF na Europa 

Capacidade de produção de papel UWF na Europa

Produtores mundiais de BEKP – 2006

. O grupo Portucel Soporcel é o 3º produtor mundial de BEKP

. O grupo Portucel Soporcel é o 1º produtor europeu de BEKP

Capacidade de produção de pasta BEKP
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Fonte: EMGE – Paper Industry Consultants (Set. 2006) Fonte: Hawkins Wright (Dez. 2006) e websites das empresas
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Em 2006, o Grupo anunciou publicamente o seu plano de 
investimentos que contempla a construção de uma nova  
fábrica de papel em Setúbal.



20

gr
up

o 
P

or
tu

ce
l S

op
or

ce
l

Branding

O grupo Portucel Soporcel, tem dedicado crescente importância ao desenvol-
vimento de uma estratégia de branding inovadora na sua abordagem, relevante 
para os segmentos alvo a que se destina e coerente com a valorização e cresci-
mento do seu negócio papel. 

Nesta perspectiva as marcas do Grupo apresentaram, em 2006, crescimentos 
muito acima da média da indústria, representando 52% das vendas totais de pa-
pel, em formatos,  valor sem paralelo internacional para produtores de dimensão 
equivalente.

Do mesmo modo, a notoriedade internacional das marcas do Grupo é igualmen-
te única, com especial destaque para as marcas Navigator e Soporset, líderes 
no seu segmento e com elevados níveis de reconhecimento, comprovados por 
diversos estudos de mercado independentes.
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A marca Navigator, líder mundial de vendas no segmento premium de papéis de escritório, obteve o primeiro lugar 
no ranking europeu de marcas de fabricante no “Brand Equity Tracking Survey - Office Paper 2006”. Este estudo de 
mercado, conduzido pela Opticom International Research, seleccionou as 24 marcas de papel de escritório com 
maior valor na Europa, na perspectiva dos consumidores, num processo que envolveu mais de 4 000 utilizadores 
finais profissionais em sete países europeus.

Estes resultados reforçam ainda mais a posição de relevo atingida pelo papel Navigator nos mercados internacio-
nais ao longo dos anos que, em 2006, se traduziu em vendas anuais superiores a 60 milhões de resmas em mais 
de 70 países.

Destaques em 2006
. Consolidação da liderança de vendas no segmento de papel de escritório premium, com um crescimento de 17% 

relativamente ao ano anterior.
. Lançamento do Navigator Platinum nos Estados Unidos da América, uma linha de produtos posicionada no topo 

da gama de papéis para impressão a cores.
. Primeira acção global de promoção da marca Navigator, que contou com mais de 14 000 participantes de 39 

países diferentes.
. Atribuição de certificação pelo Forest Stewardship Council (FSC) aos papéis Navigator Universal de 80 g/m2 e  

Navigator Eco-Logical de 75 g/m2, reflectindo o compromisso do grupo Portucel Soporcel na preservação do 
meio ambiente e a sua aposta numa política de gestão florestal responsável.

O papel Navigator obteve igualmente resultados de relevo no estudo de mercado independente realizado em 2006 
pela EMGE, junto ao Trade, tendo sido considerada a marca líder tanto em notoriedade espontânea como em top of 
mind. Foi também a única marca do estudo que apresentou melhorias contínuas ao longo dos últimos três anos.

www.navigator-paper.com
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www.pioneer-graphic.com
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A necessidade de ter soluções adaptadas às exigências de consumidores profissionais, que necessitam de uma 
oferta complementar em papéis de escritório assim como em papéis para a indústria gráfica, resultou no lança-
mento, em Janeiro de 2006, da gama Pioneer Graphic, composta pelo Pioneer Offset e pelo Pioneer Pre-Print.

Desenvolvida especificamente para satisfazer as necessidades dos gráficos e designers, o Pioneer Graphic aposta 
num conceito de comunicação baseado na inspiração e na criatividade.

A marca Pioneer, lançada em 2003, tem registado um crescimento muito significativo, estando presente em 32 
países em todo o mundo. 

O posicionamento inovador da marca, que assenta essencialmente na sua personalidade feminina, aliado à ele-
vada qualidade do produto, tem contribuído para a sua afirmação e desenvolvimento no universo dos papéis de 
escritório.

Apesar da sua juventude, a marca Pioneer encontra-se já entre as 20 marcas de papel de escritório com maior 
notoriedade junto ao Trade (estudo EMGE).

Destaques em 2006
. Crescimento de vendas de 46%.
. Consolidação do apoio à Laço, associação dedicada à prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro da mama, 

através do vasto reconhecimento da causa pelos distribuidores e consumidores finais do produto.
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da distribuição, fruto da sua reconhecida qualidade de im-
pressão, assumindo-se como uma referência entre os prin-
cipais papéis finos não revestidos da Europa.

Destaques em 2006
. Lançamento da gama Pioneer Graphic: Pioneer Offset e  

Pioneer Pre-Print.

Inacopia foi a primeira marca europeia de papel de escritório produzida a partir da pasta de Eucalyptus globulus, 
matéria-prima que possui características únicas, reconhecidas a nível internacional, para o fabrico de papel de 
elevada qualidade. 

Esta marca conta actualmente com uma vasta rede de distribuição exclusiva e um plano de desenvolvimento que 
visa reforçar ainda mais a sua presença no mercado europeu através de uma gama alargada - 80 g/m2 a 160 g/m2, 
respondendo a todas as necessidades de impressão do escritório moderno.  

Destaques em 2006
. Crescimento de 13% nas vendas, comparativamente a 2005, com especial foco no segmento premium – Inacopia 

Elite.
. Obtenção de resultados de destaque no estudo EMGE, onde alcançou a segunda posição, bastante acima da 

média, na categoria Performance de Marca.

www.inacopia-paper.com
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O Explorer Premium Recycled distingue-se por ser um papel de escritório inovador, produzido com 100% de papel 
recuperado, ou seja, 50% de fibra obtida a partir de papel usado e 50% de papel recuperado ao longo do processo 
de fabrico.

Sendo produzido de acordo com esta fórmula avançada, é possível obter 
atributos físicos e ópticos que não são comparáveis com o papel reciclado 
tradicional. O Explorer Premium Recycled visa responder às crescen-
tes preocupações ecológicas dos consumidores, tendo obtido a certifi-
cação FSC Mixed-Sources e também a Recycled Mark da NAPM (National  
Association of Paper Merchants), dois dos mais reconhecidos e importan-
tes esquemas de certificação para papéis reciclados.
O Explorer Premium Recycled é uma solução inovadora que garante uma 
maior protecção ambiental, pois baseia-se no conceito da re-utilização de 
recursos, mantendo ao mesmo tempo um nível de qualidade inigualável 
pelos papéis reciclados tradicionais. 

Destaques em 2006
. Lançamento do papel Explorer Premium Recycled

www.discovery-paper.com
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www.explorer-paper.com

O papel Discovery foi especialmente concebido para trabalhos profissionais de grande volume, tendo por base um 
conceito de utilização mais eficiente dos recursos devido à redução da gramagem. Esta redução traduz bem as 
preocupações do Grupo no domínio da preservação ambiental.

A marca Discovery, apostando no conceito da redução de gramagem (70 g/m2 e 75 g/m2), é hoje líder no seu 
segmento, tendo obtido resultados excepcionais, tanto ao nível da notoriedade de marca, como da evolução de 
vendas. O posicionamento da marca Discovery passa por veicular o conceito de poupança de recursos, aliando a 
redução de gramagem à eficiência na utilização das matérias-primas e à alta tecnologia de produção de papel do 
Grupo, sem com isso comprometer minimamente a qualidade do produto.

Destaques em 2006
. Crescimento de vendas de 47% comparativamente a 2005, atingindo os seus melhores resultados de sempre.
. Incremento da notoriedade da marca, colocando o Discovery entre as 10 marcas com maior reconhecimento junto 

ao Trade (estudo EMGE).
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A marca Target caracteriza-se por ser a marca de fábrica do Grupo com a gama mais vasta, respondendo às exi-
gências de vários tipos de equipamento, aplicações e utilizadores, quer nos papéis de escritório quer nos papéis 
para a indústria gráfica.

A sua gama de papéis de escritório possui uma imagem inovadora e adaptada aos diferentes tipos de utilizadores 
de cada produto, mostrando o ambiente de utilização adequado. 

Destaques em 2006
. Lançamento da nova imagem da gama de papéis de escritório, composta por três produtos: Target Personal, 

Target Corporate e Target Professional.
. Crescimento de 46% face a 2005.

www.target-paper.com
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www.multioffice-paper.com

A marca Multioffice foi recentemente alvo de um processo de reposicionamento que alterou a  sua imagem e 
conceito. O novo posicionamento transmite uma imagem positiva e descontraída num ambiente de escritório mo-
derno, reforçando o conceito de stress free paper. 

No ano transacto, a marca beneficiou de um crescimento muito acentuado, reflexo quer do novo posicionamento, 
quer da melhoria qualitativa que teve em 2005. 

Destaques em 2006
. Vendas superiores em 45% face a 2005.
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www.soporset.com

Elevada performance e qualidade de impressão são os principais valores associados ao Soporset, justificando a 
sua liderança em termos de notoriedade e o facto de ser hoje a marca de papel offset não revestido mais utilizada 
pelos gráficos europeus*.

Destaques em 2006
. Crescimento de 14% nas vendas, comparativamente a 2005.
. Desenvolvimento de promoções e acções de marketing em toda a Europa alusivas ao tema do futebol, oferecendo 

a vários clientes a oportunidade de assistirem ao vivo a jogos do Mundial 2006.
. Aumento de brancura em toda a gama Soporset, o que ajudou a reforçar a já elevada percepção de qualidade por 

parte da indústria gráfica. 
. Patrocínio do Eurographic Press Meeting 2006, que teve lugar em Barcelona e que contou com a participação de 

mais de 100 profissionais da indústria gráfica europeia.

* Resultados de um estudo de mercado realizado pela EMGE junto da indústria gráfica em 15 países europeus.
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www.inaset-paper.com

No seguimento do recém-criado conceito de comunicação, subordinado ao tema da arte, mais especificamente da 
pintura, 2006 foi o ano de consolidação da gama Inaset. 

A marca Inaset foi a primeira marca europeia de papel offset fabricada a partir de pasta de Eucalyptus globulus, 
tendo um historial que garante resultados excepcionais nas diversas aplicações profissionais, mesmo as mais 
exigentes.  

Destaques em 2006
. Desenvolvimento de 8% nas vendas.
. Implementação de diversas iniciativas promocionais de forma a demonstrar a elevada qualidade do produto, 

posicionando a marca Inaset como a melhor alternativa para os trabalhos gráficos mais exigentes. 
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O ano de 2006 foi muito positivo para os mer-
cados de capitais em geral, e para as principais 
bolsas europeias em particular, com alguns dos 
seus índices a evidenciar ganhos expressivos, 
como é o caso do IBEX 35 da bolsa de Madrid 
(que registou um ganho de cerca de 31%), e do 
Footsie 30 da bolsa de Londres (que ganhou cer-
ca de 20% face ao ano de 2005). Neste contex-
to, o índice PSI 20 da Euronext Lisbon também 
registou uma importante valorização, da ordem 
dos 30%.

O ano em análise representou um marco impor-
tante para as acções do Grupo, tendo em conta 
que se assistiu à terceira e última fase de repri-
vatização da Portucel. Através de uma operação 
pública de venda (OPV), cujo resultado foi conhe-
cido no dia 13 de Novembro de 2006, o Estado 
Português vendeu a sua participação de 25,72%, 
alienando 197 432 769 acções. O preço fixado foi 

de 2,15 € por acção (no segmento para o públi-
co em geral) e a procura total superou a oferta 
em cerca de 14 vezes. Após a conclusão da ope-
ração, a base accionista da Empresa aumentou 
consideravelmente, estando o capital distribuído 
actualmente por mais de 32 mil accionistas, de-
tendo a Semapa 71,8% do mesmo.

Reflectindo a nova dispersão de capital, a liqui-
dez evidenciada pelos títulos da Portucel em 
2006 foi claramente superior à do ano anterior, 
nomeadamente nos dois meses após a OPV, nos 
quais a média diária de transacções foi de 2,8 
milhões de acções, que compara com a média 
de 263 mil acções nos meses anteriores. Neste 
contexto, as acções da Portucel acabaram o ano 
de 2006 registando uma valorização significativa 
de 43%, atingindo um valor máximo de 2,41€ por 
acção (no dia 22 de Dezembro) e um valor míni-
mo de 1,69 € por acção (no dia 2 de Janeiro).

Mercado de Capitais
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Teve lugar a última fase de reprivatização da Portucel cujo 
capital voltou a ser totalmente privado.
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O Mercado

Em 2006 a procura de papéis finos não reves-
tidos (UWF) evoluiu positivamente ficando, no 
entanto, um pouco aquém do expectável perante 
um contexto macro económico particularmente 
favorável. As vendas dos produtores europeus de 
UWF para a Europa cresceram 1,3%, tendo os 
papéis de escritório (cut-size) manifestado um 
melhor desempenho, atingindo um crescimento 
anual de 2,2% face a 2005.

No conjunto dos países da Europa Ocidental, a 
produção de UWF cresceu cerca de 1%, situan-
do-se em 7,8 milhões de toneladas. As vendas 
totais de UWF destes produtores subiram em 
média 2%, tendo estagnado nos mercados da 
Europa Ocidental e crescido nos mercados da 
Europa de Leste e continente Americano.

As importações de UWF para a Europa Ociden-
tal recuaram cerca de 7% quando comparadas 
com 2005. Esta redução verificou-se tanto nas 
importações oriundas de produtores da Europa 
de Leste (que representaram 64% do volume 
importado na Europa Ocidental) como nas pro-
venientes de produtores asiáticos e brasileiros. 
Em 2006 as importações representaram 15% do 
consumo (22% nos papéis de escritório).

Neste contexto, as vendas do grupo Portucel  
Soporcel para os mercados europeus cresceram 
3%, o que traduz um desempenho superior ao 
registado pela média dos produtores europeus, 
sustentado por um aumento de 5% nos produ-
tos em folhas, de 7% nos produtos premium e de 
22% nas marcas de fábrica.

O mercado de UWF nos EUA apresentou um re-
cuo em relação a 2005, tendo todavia registado 
um ligeiro crescimento nos segmentos estra-
tégicos para o grupo Portucel Soporcel: papéis 
de escritório e formatos para a indústria gráfica. 
Esta conjuntura não inviabilizou o forte cresci-

mento (15%) das vendas do Grupo de produtos 
premium em folhas e a manutenção do negócio 
integralmente em marcas de fábrica neste mer-
cado. Refira-se que uma parte substancial do 
volume exportado da Europa Ocidental para os 
EUA é da responsabilidade do Grupo.

Em relação a outros mercados (nomeadamente 
Ásia e Europa de Leste), registaram-se acrésci-
mos de consumo de papel UWF, em linha com 
os crescimentos importantes verificados nessas 
economias. Estes crescimentos foram parcial-
mente satisfeitos pelos produtores locais, que 
viram assim diminuída a sua capacidade expor-
tadora.

O Desempenho

A produção de papel ascendeu a 1 024 mil to-
neladas, um aumento de 2,6% em relação a 
2005, enquanto que as vendas globais de papel 
do Grupo totalizaram 1 004 mil toneladas. Para 
este aumento nas vendas foi particularmente re-
levante o enriquecimento do mix dos papéis do 
Grupo, com as vendas de produtos premium a 
crescerem 9%, consolidando a tendência que se 
vinha desenhando em anos anteriores e compa-
rando muito favoravelmente com a estrutura do 
mercado europeu.

O peso dos produtos premium no volume de ven-
das de papel do Grupo reflecte a adequação da 
estratégia seguida, a percepção pelo mercado 
da qualidade dos seus produtos e marcas e o 
elevado nível do serviço prestado.

Também na segmentação por tipo de produto se 
verificou uma evolução positiva nas vendas, com 
mais 26 mil toneladas de cut-size e 20 mil tone-
ladas de formatos gráficos, produtos de maior 
valor acrescentado, e menos 32 mil toneladas de 
bobinas.

Papel
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grupo Portucel Soporcel Europa Ocidental
(Consumo aparente)

2004 2005 2006

Bobinas

Formatos gráficos

Formatos reduzidos
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Evolução do mix de formatos (% volume de vendas)

grupo Portucel Soporcel Indústria
(Cepifine)

2004 2005 2006

Outros mercados

EUA

Europa

2006

10

80

10
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10
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3

Evolução do mix por zonas geográficas (% volume de vendas)

Fonte: grupo Portucel Soporcel e Cepifine

Fonte: grupo Portucel Soporcel e Jaakko Poyry

As vendas de papel do grupo Portucel Soporcel continuaram maioritariamente direccionadas para a 
Europa e EUA, registando um crescimento de 4% nestes mercados, tendo todavia o Grupo, em 2006, 
mantido vendas estruturadas em várias dezenas de outros mercados.
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Os custos de distribuição de papel evidenciaram 
um agravamento em 2006, por via fundamen-
talmente de dois factores exógenos, a escalada 
dos custos energéticos por um lado, e por outro, 
o aumento da procura dos meios de transpor-
te devido à evolução favorável das exportações 
portuguesas.

Os Preços

Os preços de referência de venda de papel UWF 
na Europa registaram a primeira subida desde 
2002, tendo o índice PIX “A4-copy B” crescido 
1,9% em 2006.

O elevado peso de produtos premium nas vendas 
do Grupo alavancou esta evolução, tendo o preço 
médio líquido das vendas do Grupo subido 4,3%, 
aspecto que não foi, no entanto, suficiente para 

impedir uma redução das margens de contribui-
ção unitárias, devido ao agravamento dos custos 
de produção e de distribuição.

As Marcas

As marcas de papel do grupo Portucel Soporcel 
reforçaram em 2006 uma posição de relevo nos 
mercados europeus. Consagrando-se como o 
papel de escritório mais vendido no mundo no 
segmento premium, o Navigator foi eleito como a 
marca com maior notoriedade e performance na 
Europa, pelo estudo de mercado realizado pela 
EMGE junto dos distribuidores de papel.

A quota das marcas de fábrica do Grupo, no total 
de vendas em folhas, subiu de 45% para 52%, 
valor singularmente elevado em empresas desta 
dimensão.

Navigator consagrou-se como o papel de escritório mais ven-
dido no mundo no segmento premium e a marca com maior 
notoriedade e performance na Europa (estudo EMGE).

General Managers dos escritórios de vendas
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Pasta

Em 2006, a vulnerabilidade que a indústria pro-
dutora de pasta de fibra longa na América do 
Norte continuou a demonstrar, devido a facto-
res como custo da madeira, relação cambial e 
deficiente base tecnológica, consequente do 
fraco investimento registado nos últimos anos, 
obrigou à paragem ou mesmo encerramento 
de algumas fábricas e provocou uma redução 
de algum significado da capacidade instalada 
de fibra longa. Paralelamente, o bom desem-
penho do mercado chinês, que se tornou um 
mercado crescentemente relevante no equilí-
brio entre oferta e procura de pastas, a par com 

o bom desempenho da procura da fibra de eu-
calipto nos mercados tradicionais, são factos a 
salientar em 2006 e que permitiram a absor-
ção das novas capacidades de produção pro-
venientes da América Latina sem perturbação  
significativa no mercado.

Assim, o preço médio da pasta de eucalipto em 
2006, como se constata através do gráfico seguin-
te, que reflecte a evolução do índice PIX em USD 
e em EUROS, foi de USD 639, o que representa o 
valor mais elevado dos últimos seis anos, corres-
pondendo a uma valorização média anual de 10%.

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

2 
Ja

n.
 0

1

27
 M

ar
. 0

1

19
 J

un
. 0

1

11
 S

et
. 0

1

4 
D

ez
. 0

1

26
 F

ev
. 0

2

21
 M

ai
. 0

2

13
 A

go
. 0

2

5 
N

ov
. 0

2

28
 J

an
. 0

3

22
 A

br
. 0

3

15
 J

ul
. 0

3

7 
O

ut
. 0

3

30
 D

ez
. 0

3

23
 M

ar
. 0

4

15
 J

un
. 0

4

7 
Se

t. 
04

30
 N

ov
. 0

4

22
 F

ev
. 0

5

17
 M

ai
. 0

5

9 
Ag

o.
 0

5

1 
N

ov
. 0

5

24
 J

an
. 0

6

18
 A

br
. 0

6

11
 J

ul
. 0

6

3 
O

ut
. 0

6

27
 D

ez
. 0

6

750

700

650

600

550

500

450

400

350

EU
R

 / 
to

n

U
SD

 / 
to

n

Evolução do Preço PIX - BHKP Eucalip / birch em USD e EUR / ton

PIX - BHKP Euca / birch EUR / ton PIX - BHKP Euca / birch USD / ton



38

O enfraquecimento do dólar relativamente ao 
euro levou a que o ganho nesta moeda tenha 
sido mais modesto, atingindo ainda assim o va-
lor anual mais elevado desde 2002.

A produção de pasta branca de eucalipto as-
cendeu a cerca de 1,3 milhões de toneladas em 
2006, evidenciando um aumento anual de 2,7% 
e posicionando o grupo Portucel Soporcel como 
o maior produtor europeu e um dos maiores a 
nível mundial, neste tipo de pasta.

O Grupo colocou no mercado 559 mil toneladas 
de pasta, valor ligeiramente inferior a 2005, facto 
explicado por em 2006 a integração em papel ter 
sido superior em 36 mil toneladas, com a conse-
quente redução da quantidade de pasta disponí-
vel para venda no mercado.

O destino da exportação de pasta continuou a 
reflectir a orientação dominante do Grupo: privi-
legiar os mercados do continente europeu, onde 
se situam os produtores de papéis de maior qua-
lidade, com capacidade tecnológica e know how 
para valorizar as qualidades naturais da pasta 
de eucalipto globulus produzida pelo Grupo.

A nível comercial foi preocupação da força de 
vendas manter uma presença próxima e cons-
tante nos diversos mercados, assegurando ní-
veis de serviço flexíveis e compatíveis com as 
necessidades dos clientes e ultrapassando algu-
mas dificuldades pontuais provocadas por per-
turbações na oferta dos operadores logísticos 
em função dos aumentos dos combustíveis.
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(em milhares de toneladas)

Produção
Pasta branqueada de eucalipto
Papéis finos não revestidos

Vendas
Pasta branqueada de eucalipto
Papéis finos não revestidos

Preços médios de venda (2005=100)
Pasta
Papel

(em milhões de euros)

Vendas Totais
EBITDA (1)

EBITDA / Vendas (em %)

Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Líquidos
Cash Flow (2)

Investimento

Dívida Líquida
Dívida Líquida / EBITDA
EBITDA / Juros

2006 2005
Variação

06/05

2006 2005*
Variação

06/05

1 314
1 024

559
1 004

107,6
104,3

1 279
998

570
986

100
100

2,7%
2,6%

-1,9%
1,8%

7,6%
4,3%

1 080,7
312,5

28,9%
209,3
-26,5
124,7
227,9

20,1

480,1
1,5

11,1

1 029,1
266,9

25,9%
133,3
-47,4
63,3

197,0
43,4

736,1
2,8
9,8

5,0%
17,1%

3pp
57,1%

-44,2%
97,0%
15,7%

-53,7%

-34,8%

Análise de Resultados

Indicadores Económico Financeiros

(1) Resultados Operacionais + Amortizações + Provisões

(2) Resultados Líquidos + Amortizações + Provisões

*   Os dados relativos a 2005 foram reexpressos uma vez que, no exercício de 2006, o Grupo procedeu à alteração das políticas contabilísticas relativas i) 

ao reconhecimento dos direitos de emissão de CO2, conforme Interpretação Técnica nº 4 da Comissão de Normalização Contabilística Portuguesa e 

ii) ao reconhecimento dos contratos que contêm uma locação, conforme Interpretação IFRIC 4.
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Em 2006 o volume de negócios do Grupo atingiu  
1 080,7 milhões de euros, mais 51,6 milhões de 
euros que em 2005, tendo cerca de 70% do volu-
me de negócios sido gerado pelas vendas de pa-
pel, 24% pelas vendas de pasta, e os restantes 6% 
essencialmente pelas vendas de energia e outros 
serviços. Mais de 92% das vendas de papel e de 
pasta foram realizadas no mercado internacional, 
em mais de 80 países.

As vendas de papel registaram um crescimento 
de 6,1%, decorrente de uma evolução positiva 
tanto no volume de vendas (+1,8%) como no preço 
médio de venda (+4,3%).

Por seu lado, e apesar da ligeira redução em vo-
lume anteriormente referida, as vendas de pasta 
registaram um crescimento de cerca de 5,5%, 
como resultado da evolução positiva do preço mé-
dio de venda verificada em 2006 (+7,6%).

Prosseguiu-se um contínuo esforço de melho-
ria de eficiência e de aumento de produtividade 
na actividade do Grupo, que se traduziu prin-
cipalmente numa diminuição significativa dos 
custos variáveis unitários de produção, na re-
dução dos custos com pessoal e nos custos de 
manutenção.

A redução dos custos unitários teve uma especial 
incidência na fábrica de Cacia, onde a entrada em 
funcionamento da nova caldeira de recuperação 
permitiu uma evolução favorável do balanço ener-
gético e a redução dos consumos específicos.

Apesar do impacto negativo da evolução do custo 
com os fundos de pensões, os gastos com pesso-
al evoluíram favoravelmente, diminuindo cerca de 
8,1 milhões de euros (-7%).

Estes factores compensaram a evolução desfa-
vorável dos custos de logística comercial, como 
resultado da forte subida do preço médio do pe-
tróleo em 2006.

Neste contexto, o Grupo gerou um EBITDA conso-
lidado de 312,5 milhões de euros, o que represen-
ta um crescimento de 17,1% comparativamente a 

2005, e uma margem EBITDA/Vendas de 28,9%, 
um aumento de 3 pontos percentuais.

Os custos neste período foram negativamente 
afectados pelo registo de provisões para impostos 
no montante de cerca de 13,9 milhões de euros, 
que respeitam essencialmente a contingências 
fiscais em sede de IVA, relativas aos exercícios de 
1998 a 2003. Estas contingências referem-se às 
vendas efectuadas pelo Grupo a partir de merca-
doria depositada em armazéns na Alemanha, du-
rante o período mencionado. Na eventualidade de 
o processo vir a determinar uma liquidação adicio-
nal de imposto, a mesma será objecto de análise e 
eventual contestação por parte da empresa.

Em 2006, e como resultado de um estudo efe- 
ctuado por uma entidade especializada, a empresa 
procedeu à revisão das vidas úteis remanescentes 
dos equipamentos, que, em termos médios, se 
passou a estimar em 14 anos após 31 de Dezem-
bro de 2005. Consequentemente, nas demonstra-
ções financeiras consolidadas, foram recalcula-
das as quotas de depreciação respectivas, o que 
resultou num valor das amortizações inferior em 
cerca de 48,9 milhões de euros ao que se verifica-
ria se não tivesse havido a referida revisão.

Os resultados operacionais atingiram um valor de  
209,3  milhões de euros, situando-se 57,1% acima 
do valor registado em 2005. Esta evolução nos re-
sultados operacionais foi positivamente influen-
ciada pelo já referido ajustamento nas amorti-
zações, sem o qual os resultados operacionais 
teriam sido de 160,4 milhões de euros.

Os resultados financeiros foram de 26,5 milhões 
de euros negativos, uma melhoria de 44,2% face 
ao ano anterior, que resultou de uma forte re-
dução do endividamento líquido, que mais que 
compensou o aumento significativo das taxas de 
juro, e da evolução favorável do conjunto das ope-
rações de cobertura cambial e de preço da pasta, 
efectuadas em 2006.

Deste modo, os resultados líquidos consolidados do 
exercício ascenderam a 124,7 milhões de euros, um 
aumento de 97,0% relativamente ao ano anterior.
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Investimentos

Endividamento

O endividamento líquido do Grupo registou uma redução de 256 milhões de euros em 2006. Com o ac-
tual nível de endividamento líquido e a liquidez disponível, o Grupo apresenta uma sólida posição finan-
ceira, que lhe permitirá concretizar os seus planos de investimento e desenvolvimento estratégico.

A estrutura de endividamento líquido em 31/12/2006 era a seguinte: 

Em 2006 o investimento em activo fixo situou-se em cerca de 20 milhões de euros. Entre os inves-
timentos mais importantes realizados destacam-se os referentes à conclusão da nova caldeira de 
recuperação da fábrica de Cacia, cujo início de funcionamento se verificou em Fevereiro de 2006.

Este nível de investimento segue-se a um ciclo de fortes investimentos dirigidos à maior eficiência 
operacional e com forte componente de adequação ambiental nos activos do Grupo, e traduz a con-
cretização de uma política selectiva e integrada de análise e aprovação de aplicações em capital fixo, 
de forma a assegurar a plena competitividade dos activos industriais.

Estrutura da dívida (em milhões de €)

Médio Longo Prazo
Empréstimos obrigacionistas*
Outros empréstimos

Papel comercial
Descobertos e outros
Total da dívida

Depósitos bancários e Caixa

Total dívida líquida

Dez. 06

738,5
694,1

44,3

0,0
10,5

749,0

-268,9

480,1

Dez. 05

747,4
693,1

54,4

64,0
14,2

825,7

-89,5

736,1

* Líquidos de encargos
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Gestão de Risco

Tal como se detalha na nota 2 dos anexos às contas do período em análise, as actividades do Grupo 
estão expostas a uma variedade de factores de risco financeiro e operacional. O Grupo tem tido uma 
postura activa de gestão do risco, procurando minimizar os potenciais efeitos adversos a eles associa-
dos, nomeadamente no que respeita o risco cambial, o risco de taxa de juro, o risco de crédito, o risco 
de liquidez e o risco do preço da pasta.

Risco Cambial

No ano de 2006, o USD registou uma desvalorização de 10,4% face ao EURO. Uma vez que as vendas 
de pasta e as exportações de papel do Grupo para países não europeus são denominadas em USD, 
pelo que se encontram fortemente expostas ao risco cambial, principalmente no que se refere ao 
USD, foi contratado um conjunto de instrumentos financeiros tendentes a minimizar os efeitos das 
variações cambiais, cobrindo cerca de 80% das vendas sujeitas ao risco cambial neste período e a 
quase totalidade dos valores de balanço denominados em moeda estrangeira.

Risco de Taxa de Juro

O custo da quase totalidade da dívida financeira contraída pelo Grupo está indexado a taxas de refe-
rência de curto prazo – geralmente Euribor 6m. Com o objectivo de reduzir a exposição a variações 
desfavoráveis da taxa de juro, o Grupo decidiu fixar as taxas numa parte dos seus empréstimos de 
médio longo prazo, tendo para tal contratado swaps de taxa de juro.

No final do ano, cerca de 40% da sua dívida de médio longo prazo estava coberta relativamente a 
variações de taxas de juro.

Risco de Crédito

O Grupo está sujeito a risco no crédito que concede aos seus clientes, tendo adoptado uma política 
de maximização da cobertura do risco através de um seguro de crédito. As vendas que não estão 
abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras que procuram assegurar que as vendas 
sejam efectuadas a clientes com um risco aceitável e que limitam a exposição a montantes máximos 
pré-definidos e aprovados para cada cliente.

Risco de Liquidez

A adequada maturidade da dívida do Grupo, face às características da indústria, a contratação de 
linhas de crédito em regime de conta corrente com um conjunto alargado de instituições de crédito, 
assim como o montante significativo em caixa disponível no final do exercício, garantem ao Grupo um 
nível elevado de liquidez.

Risco do Preço da Pasta

De modo a diminuir o risco associado a flutuações do preço da pasta, o Grupo contratou, para cerca de 
20% das suas vendas, operações de cobertura, que permitem limitar a um intervalo definido o efeito 
da volatilidade do preço.
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EBITDA cresceu 17% atingindo um valor de 312,5 milhões 
de euros.
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Produção

O papel e a pasta produzidos nas unidades fa-
bris do grupo Portucel Soporcel reflectem a 
qualidade dos seus equipamentos e a constante 
preocupação na sua modernização tecnológica, 
posicionando-os entre os mais sofisticados e 
eficientes da Europa.

As produções globais de pasta e papel no Gru-
po em 2006 aumentaram 2,7% em relação ao 
ano anterior. As fábricas de pasta da Figuei-

ra da Foz e de Cacia ultrapassaram os seus 
níveis máximos de produção, com a unidade 
de Cacia a realizar com sucesso o arranque 
da nova caldeira de recuperação, o que per-
mitiu que fossem atingidos níveis de produção 
superiores a 260 mil toneladas. No complexo 
da Figueira da Foz, os ganhos de eficiência 
permitiram superar a barreira das 550 mil to-
neladas de pasta e das 800 mil toneladas de 
papel nas bobinadoras.

Cacia

Produções por Unidade Fabril em 2006

Figueira da Foz Setúbal
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Em 2006, iniciou-se a produção de papel office 
reciclado, de características inovadoras e alta 
qualidade, destinado aos mercados europeu e 
americano caracterizados por um elevado nível 
de exigência.
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Como resultado dos investimentos realizados e 
do esforço sistemático no sentido de aumentar 
a produtividade, prosseguiu-se a racionalização 
dos custos de produção destacando-se, no âm-
bito da actividade de produção de pasta, a fábrica 
de Cacia, onde os níveis de redução foram muito 
significativos.
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A estabilidade de operação conseguida em todas 
as fábricas e o seu bom desempenho energético 
contribuíram para os resultados alcançados.

O Grupo deu continuidade à sua política de 
outsourcing de actividades periféricas com im-
pactos positivos na produtividade e nos custos. 
Iniciou-se um novo modelo de outsourcing na 
manutenção industrial comum a todas as fábri-
cas, gerido pela EMA21, empresa de manuten-
ção do grupo Portucel Soporcel, com resultados 
bastante positivos ao nível da disponibilidade 
dos equipamentos e dos custos, potenciados 
pelas sinergias resultantes da adopção das me-
lhores práticas e coordenação das actividades. 
A implementação da ferramenta informática do 
armazém virtual permitirá optimizar, num fu-
turo próximo, os stocks de materiais e peças de 
reserva do Grupo. De salientar que as reduções 
de custos alcançadas no âmbito da gestão da 
manutenção ascenderam em 2006, no conjunto 
das três unidades fabris, a cerca de 14 milhões 
de euros.

Investimento

O investimento industrial centrou-se sobretudo 
em pequenos projectos de melhoria de eficiên-
cia produtiva, qualidade, melhoria das condições 
de segurança das instalações e modernização 
de equipamentos e estruturas.

É de destacar, no complexo industrial da Figueira 
da Foz, o início de funcionamento do novo trans-
formador de 60Kv e a introdução de um novo 
agente de colagem na máquina de papel PM2, 
além dos investimentos em curso na substitui-
ção do descascador de rolaria da Linha 1 e do 
sistema de controlo do accionamento da máqui-
na de papel PM1. O investimento realizado neste 
complexo correspondeu a cerca de 4,9 milhões 
de euros.

Em Cacia, entrou em funcionamento a nova cal-
deira de recuperação. Em Setúbal, encontram-
se em curso investimentos numa nova ligação 
eléctrica em 60 Kv, e ainda na substituição dos 
computadores de processo (caustificação, diges-
tores e refrigeração de água na preparação de 
químicos). O investimento industrial em Cacia e 
em Setúbal situou-se em 9,4 milhões e 3,6 mi-
lhões de euros, respectivamente.

Cacia

Custos de Produção de Pasta

Figueira da Foz Setúbal
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Produção global cresceu 2,7% com as fábricas de pasta 
da Figueira da Foz e Cacia a ultrapassar os seus níveis 
máximos.
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Gestão Responsável

Em consequência do processo de optimização 
dos activos florestais, a área florestal gerida pelo 
grupo Portucel Soporcel ascende hoje a mais de 
125 mil hectares, organizados em 1 300 unida-
des de gestão distribuídas por 172 concelhos do 
País. Obter uma produção elevada e sustentável, 
mantendo a fertilidade e produtividade das ter-
ras e preservando os recursos naturais, conti-
nuam a ser os grandes objectivos estratégicos 
do Grupo.

O processo de certificação florestal ocupou 
um lugar de destaque em 2006, encontran-
do-se em fase de conclusão. Como resultado 
deste trabalho, vai ser possível, a muito curto 
prazo, tornar visível aos consumidores e ou-
tras partes interessadas a sustentabilidade da 
gestão florestal do Grupo que, para além de 
cumprir integralmente as disposições legais, 
assenta num estrito respeito pelas questões 
sociais e ambientais associadas à sua activi-
dade florestal.

Em 2006, o Grupo promoveu várias iniciativas 
no sentido de melhorar a posição competiti-
va das suas operações florestais. Destaca-se a 
manutenção do programa de racionalização do 
património florestal (próprio e arrendado), en-
volvendo a reflorestação de áreas com potencial 
produtivo, com o objectivo de reforçar a produ-
tividade média, um factor indispensável à sus-
tentabilidade futura das plantações de eucalip-
to. Um outro projecto centrou-se nas operações 
de corte, rechega e transporte florestais, com a 
colaboração e envolvimento dos prestadores de 
serviço do grupo Portucel Soporcel, que permitiu 
relevantes ganhos de produtividade nesta área, 
decisivos para a sustentabilidade do sector.

De facto, a reforma em curso das operações 
de exploração florestal e transporte, para além 
dos ganhos de produtividade mencionados, tem 
permitido consolidar o relacionamento com os 
prestadores de serviço, o que se traduziu em 
maior consistência no auto-abastecimento.

Grupo investiu 3,5 milhões de euros na prevenção e apoio ao 
combate aos incêndios florestais.
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Incêndios Florestais

Embora se tenham verificado condições cli-
matéricas mais favoráveis, é de registar ainda 
assim a melhoria notável que se verificou em 
Portugal em 2006 relativamente às áreas per-
corridas pelos incêndios florestais. Em termos 
globais, arderam cerca de 75 mil hectares (36,5 
mil hectares de povoamentos e 38,5 mil hectares 
de matos), 4,5 vezes menos que em 2005. Ape-
sar desta melhoria, a temática dos incêndios em 
Portugal deve continuar a ser um motivo sério 
de reflexão, visando a manutenção e aprofunda-
mento de medidas preventivas que o País tem 
vindo a tomar.

Pelo seu lado, o Grupo continuou a concentrar 
recursos no sentido de melhorar o nível de pre-
venção estrutural dos incêndios, e também os 
campos da vigilância e capacidade na primeira 
intervenção. O Grupo voltou a investir cerca de 
3,5 milhões de euros na campanha de 2006 e deu 
continuidade à estratégia de mobilizar meios hu-
manos e tecnológicos através da Afocelca, orga-
nização das empresas do sector para a prevenção 
e apoio ao combate aos incêndios florestais (onde 
o Grupo detém posição maioritária). Os meios de 
detecção e primeira intervenção, expressamente 

contratados para este fim, incluíram 3 helicóp-
teros, 3 brigadas helitransportadas, 54 equipas 
terrestres e uma central de operações, num total 
de cerca de 300 indivíduos.

O grupo Portucel Soporcel regista, com profunda 
mágoa, a morte em acção de combate a incên-
dios florestais de cinco sapadores de nacionali-
dade chilena da Afocelca e de quatro bombeiros 
portugueses. Em reconhecimento pela coragem 
e dedicação demonstradas no cumprimento da 
sua missão, o Governo português condecorou- 
-os com a «Medalha de Mérito e Protecção e So-
corro, Grau Ouro, Distintivo Azul».

Como factor muito positivo em 2006, há a rele-
var que, apesar de o grupo Portucel Soporcel 
ter visto crescer a área de património ameaça-
da pelos incêndios florestais face a 2005, a área 
efectivamente afectada reduziu-se quase a me-
tade. Foi um ano bastante atípico, o que é visível 
no facto de 66% da área ardida ter ocorrido num 
só incêndio. A melhoria deste desempenho fica 
a dever-se ao trabalho persistente, dedicado e 
profissional dos quadros florestais do Grupo e da 
Afocelca.
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Certificação Florestal

Pese embora a dificuldade inerente à certifi-
cação de tão vasto e disperso património flo-
restal , foram dados, em 2006, passos decisi-
vos com vista à certificação florestal em cerca 
de 104 mil hectares de património sob gestão 
da Aliança Florestal. O processo encontra-se 
em fase de avaliação, de acordo com os prin-
cípios e critérios do programa de certificação 
do FSC (Forest Stewardship Council), esperan-
do-se, a curto prazo, a obtenção do respectivo 
certificado.

Prosseguiram igualmente as acções prepara-
tórias para submissão à avaliação segundo o 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes). O Grupo prevê em 2007 
ter também as suas florestas certificadas se-
gundo este programa.

No âmbito das preocupações com a melhoria da 
gestão ambiental, o grupo Portucel Soporcel deu 
início a um segundo programa de colaboração 
com o WWF (World Wide Fund for Nature) desti-
nado a definir modelos adequados de gestão da 
biodiversidade, nomeadamente a abordagem 
das áreas de alto valor para a conservação (high 
conservation value areas) que se irá estender por 
um prazo de dois anos.

Um outro projecto a relevar no domínio da biodi-
versidade centra-se na preservação de habitats 
da Águia de Bonelli, financiado pelo Life Natu-
re 2006, onde o Grupo participa num consórcio 
liderado pelo CEAI (Centro de Estudos da Avi-
fauna Ibérica), assumindo o compromisso de 

aderir a um vasto conjunto de acções na gestão 
florestal dos povoamentos alvo de preservação 
da espécie.

Merece particular menção em 2006 o facto de 
o Grupo – após ter sido anfitrião de uma visita 
do WWF destinada a avaliar as dificuldades da 
certificação dos pequenos proprietários flores-
tais - ter aderido à iniciativa nacional do grupo 
de trabalho FSC para Portugal, que tem como 
objectivo a preparação e adopção de uma norma 
FSC especificamente delineada para a realidade 
da gestão florestal sustentável no País. Nesse 
sentido, o Grupo integra o conselho consultivo 
que dirige provisoriamente a iniciativa, partici-
pa activamente nas respectivas comissões téc-
nicas e está disponível para integrar a câmara 
económica do futuro FSC-Portugal.

A certificação da floresta é encarada como um 
factor chave para consolidar a posição compe-
titiva do Grupo nos exigentes mercados inter-
nacionais. Neste sentido, o Grupo estabeleceu 
em 2006 acordos de cooperação, para prestar 
apoio directo aos produtores florestais, com as 
principais organizações representativas (CAP 
- Confederação dos Agricultores de Portugal, 
FPFP - Federação dos Produtores Florestais 
de Portugal, Forestis – Associação Florestal 
de Portugal e Fenafloresta - Federação Nacio-
nal das Cooperativas de Produtores Florestais). 
Entre outros objectivos, esta iniciativa do Grupo 
visa alargar a certificação florestal aos proprie-
tários privados, que abastecem em mais de 80% 
a matéria-prima para as suas fábricas.

Grupo estabeleceu programa de colaboração com o WWF 
para gestão da biodiversidade e identificação de áreas de 
alto valor para a conservação.
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Aprovisionamentos

Abastecimento de Madeira

O grupo Portucel Soporcel adquiriu em 2006 
cerca de 3,4 milhões de metros cúbicos de ma-
deira.

As aquisições no mercado interno registaram 
um decréscimo de cerca de 250 mil metros 
cúbicos face ao ano anterior, devido à visível 
redução de existências e disponibilidade de 
eucalipto em Portugal fruto dos incêndios flo-
restais dos últimos anos. Para esta situação 
também contribuíram os elevados níveis de 
exportação, designadamente para Espanha e 
Marrocos, em particular no segundo semes-
tre de 2006.

Em função da alteração das condicionantes do 
mercado, o Grupo negociou com os fornecedo-
res e produtores florestais um conjunto de novas 
formas de trabalho, que vão no sentido de pre-
miar a qualidade da madeira e respectiva certifi-
cação e os serviços prestados.

Tendo em vista a obtenção de ganhos de pro-
dutividade e a redução de custos para a fileira 
florestal, o Grupo subscreveu um documento 
público preconizando a alteração do normativo 
legal aplicável sobre o transporte de madeira 
em Portugal, no sentido do aumento do peso 
máximo bruto transportável de matéria-prima 
florestal, que constitui uma clara desvantagem 
competitiva face a outros países europeus em 
que a actividade florestal desempenha também 
um lugar de relevo.

O Grupo regista com satisfação a aprovação des-
tas alterações bem como a nova disposição legal 
que consagra a utilização de gasóleo verde nas 
operações de rechega da floresta realizadas por 
camiões adaptados para o efeito.

No âmbito da sua política de responsabilidade 
corporativa e de envolvimento com as comuni-
dades, é de realçar a forte aposta do Grupo na 
certificação da gestão florestal e na certificação 
da cadeia de custódia, como garantes do desen-
volvimento sustentado do negócio.

Contrariando as expectativas, não foram publi-
cados em 2006 os resultados do Inventário Flo-
restal Nacional, não estando disponíveis, ao lon-
go do ano, elementos fiáveis sobre as existências 
de eucalipto. A falta dessa importante peça de 
informação associada às aparentes alterações 
de natureza estrutural da oferta do mercado do 
eucalipto em Portugal, que se tornaram mais 
evidentes no segundo semestre, obrigaram o 
Grupo a estabelecer um programa de aquisição 
de matéria-prima em mercados exteriores, que 
se iniciou em 2006 e se irá prolongar por vários 
anos.
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Compras

Em 2006, o Grupo deu continuidade à política 
instituída na área de Compras, com o objectivo 
de procurar novas fontes de aprovisionamento e 
diminuir a forte pressão dos fornecedores insti-
tucionais em matéria de preços.

A cooperação interna acrescida entre as diver-
sas áreas de produção das unidades do Grupo 
permitiu ensaiar e credenciar novos produtos e 
fornecedores, no sentido de melhorar as condi-
ções de aprovisionamento, designadamente de 
commodities da área química e de produtos de-
rivados da agricultura, em que o acréscimo de 
procura a nível mundial se tem acentuado de 
forma sensível.

As condições climatéricas registadas em 2006, 
com temperaturas elevadas e secas por pe- 
ríodos prolongados, tiveram reflexo ao nível 
das matérias-primas, em particular no caso 
do amido (matéria prima utilizada na produção 
de papel), obrigando o Grupo a procurar alter-
nativas em países asiáticos, nem sempre bem 
sucedidas, por dificuldades associadas à falta 
de capacidade logística na recepção de grandes 
quantidades.

A política de racionalização de custos segui-
da contribuiu para a focalização em produtos e 
tecnologias que permitam diminuir os custos de 
produção, capitalizando as sinergias do Grupo. A 
uniformização dos produtos aprovisionados para 
as áreas de manutenção foi outra das vertentes 
de actuação prosseguidas em 2006.

Florestas do Grupo retiveram, em 2006, 7,7 milhões de tone-
ladas de dióxido de carbono (CO2), valor 13 vezes superior às 
licenças anuais de emissões que lhe foram atribuídas.
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Produção Ambientalmente Responsável

A política de sustentabilidade adoptada pelo gru-
po Portucel Soporcel põe a tónica no objectivo 
de continuar a minimizar o impacte ambiental 
da sua actividade. Em rigor, a visão do Grupo é 
alcançar o “dano zero” no Ambiente em todas as 
áreas onde opera.

Para atingir estas metas, toda a organização se 
esforça por compreender, medir e monitorizar o 
impacte das actividades industriais, na certeza 
que a inovação e a adopção das melhores práti-
cas e tecnologias conduzirão cada vez a melho-
res resultados.

O bom desempenho ambiental da Empresa não 
lhe retira iniciativa para procurar alcançar me-
tas cada vez mais amigas do Ambiente. O Gru-
po orgulha-se de acrescentar valor, de forma 
significativa, a uma matéria-prima renovável (o 
eucalipto), produzida em condições técnica e 
ambientalmente responsáveis.

É de destacar que o grupo Portucel Soporcel é 
um fixador líquido de carbono, uma área onde 

se encontra particularmente bem posicionado, 
tendo a retenção de dióxido de carbono pelas 
suas florestas atingido um valor estimado de 7,7 
milhões de toneladas no final de 2006, valor 13 
vezes superior às licenças anuais de emissões 
de CO2 que lhe foram atribuídas.

O Grupo é praticamente auto-suficiente em 
matéria energética, produzindo 91% da energia 
eléctrica a partir de uma fonte renovável, a bio-
massa, desempenho claramente superior à mé-
dia da Indústria Papeleira Europeia que corres-
pondia em 2004 a um valor na ordem dos 52%, 
além de evidenciar os mais elevados padrões de 
respeito pela legislação ambiental nacional e co-
munitária, posicionando-se na linha da frente em 
muitos aspectos da defesa do meio ambiente.

É convicção do grupo Portucel Soporcel que 
produzir pasta e papel de qualidade – de forma 
económica, social e ambientalmente responsá-
vel – também significa contribuir para o desen-
volvimento da sociedade e para o bem-estar da 
humanidade.

Ambiente
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Desempenho Eco-Eficiente

Em 2006, as empresas do grupo Portucel Soporcel 
continuaram a evidenciar indicadores com níveis 
elevados e sustentados de desempenho ambiental, 
em resultado da utilização das melhores técnicas 
disponíveis e do eficiente controlo e monitorização 
dos processos produtivos. Todas as unidades fabris 
cumpriram integralmente os limites legalmente 
impostos, atingindo em alguns casos os níveis mais 
exigentes a nível internacional.

Os investimentos realizados nas fábricas do Gru-
po permitiram melhorias significativas na utiliza-
ção racional da energia, com particular destaque 
na utilização de combustíveis de origem renová-
vel, em substituição de combustíveis fósseis mais 
poluentes, na redução dos consumos de água e 
das emissões gasosas e líquidas. Estas melho-
rias, em particular nas emissões de partículas 
SO2 (dióxido de enxofre) e NOx (óxidos de azoto), 
deveram-se ao arranque das novas caldeiras de 

recuperação nas fábricas de Cacia e Figueira da 
Foz, equipadas com as melhores tecnologias dis-
poníveis, e ainda ao novo electrofiltro na caldeira 
de recuperação da fábrica de Setúbal.

A preocupação crescente com a gestão de resí-
duos, privilegiando a sua valorização e redução 
na fonte, tem motivado, em todas as unidades 
fabris, a procura de medidas e soluções alterna-
tivas à deposição, envolvendo a sensibilização de 
todos os colaboradores do Grupo.

É de salientar que cerca de 80% dos resíduos que 
resultam directamente da produção são valoriza-
dos, para reutilização nas florestas geridas pelo 
Grupo ou no processo produtivo, quer ainda como 
fonte energética (como é o caso dos nós do cozi-
mento). Os restantes 20% são direccionados para 
aterros ou para entidades externas devidamente 
licenciadas e responsáveis pela sua gestão.

Actividade Pasta - Energia renovável, biomassa
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Actividade Pasta - Partículas
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Sistemas de Gestão

Numa procura constante de melhoria e de-
senvolvimento de uma consciência colectiva 
da qualidade empresarial percebida por cola-
boradores, clientes, fornecedores, accionistas 
e sociedade em geral, as empresas do grupo 
Portucel Soporcel já desenvolveram, imple-
mentaram e certificaram sistemas de gestão 
referenciados a normas internacionalmente 
reconhecidas. São exemplos já conseguidos 
as certificações organizacionais, com base nas 
ISO 9001 e ISO 14001, e a certificação da cadeia 
de responsabilidade FSC em todas as fábricas 
do Grupo. Com este referencial, o Grupo ga-
rante o controlo do fluxo de material fibroso 
(madeira e pasta) da floresta ao produto final.

A certificação da cadeia de responsabilidade 
segundo os critérios do FSC, obtida em 2005, 

permitiu em 2006 o lançamento no mercado de 
marcas de papel com certificado FSC. Neste 
âmbito, foi ainda concluído o projecto de imple-
mentação do sistema de cadeia de responsa-
bilidade para dar cumprimento ao referencial 
normativo do PEFC nas três unidades fabris 
do Grupo e nos parques exteriores de madei-
ra, aguardando-se a emissão dos respectivos 
certificados. Em 2006 foi ainda desenvolvido o 
Sistema de Gestão da Segurança na fábrica de 
Cacia, tendo decorrido a auditoria interna em 
Novembro e encontrando-se agendada para 
2007 a auditoria de certificação.

Os sistemas integrados do Grupo contem-
plam as vertentes qualidade, ambiente, se-
gurança e cadeia de responsabilidade FSC 
e PEFC.

Certificações

Acreditação

Qualidade

Ambiente

Segurança

Cadeia de
Custódia

Laboratório

ISO
9001:2000

FSC-STD-40-004

2006

Figueira
da Foz Cacia Setúbal Parques

Madeira

Novas Certificações

ISO/IEC
17025

OHSAS
18001

ISO
14001:1996

ISO
9001:2000

ISO/IEC
17025

ISO
14001:1996

ISO
9001:2000

ISO/IEC
17025

ISO
14001:1996

OHSAS
18001
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Energia

Em 2006, o Grupo atingiu uma produção total 
de energia eléctrica de 953 GWh, equivalente ao 
consumo médio de 433 mil habitantes. Deste to-
tal, cerca de 91% foram alcançados a partir de 
biomassa florestal e subprodutos resultantes do 
processo de produção de pasta. Esta produção 
energética é obtida em cogeração, combinando 
energia eléctrica e térmica, um processo subs-
tancialmente mais eficiente que a convencional 
produção exclusiva de energia eléctrica.

A produção de energia eléctrica do grupo  
Portucel Soporcel a partir de biomassa corres-
ponde a cerca de 62% do total de energia produ-
zida em Portugal em 2006 a partir dessa fonte. 

A estes valores é ainda acrescida a produção da 
Soporgen, empresa participada do Grupo, cons-
tituída com a missão de suprir as necessidades 
de vapor e energia eléctrica da fábrica de papel 
do complexo da Figueira da Foz, e que produ-
ziu 427 GWh em 2006, o equivalente ao consumo 
médio de cerca de 194 mil habitantes.

A fábrica de Cacia registou um acréscimo de 
produção de pasta com uma boa performance 
energética. Este facto deve-se ao arranque da 
nova caldeira de recuperação no mês de Feve-
reiro, permitindo uma maior fiabilidade e dis-
ponibilidade, além de uma maior eficiência no 
consumo de energia.

Produção total de energia eléctrica do Grupo atingiu 953 
GWh, dos quais 91% a partir de biomassa florestal e sub-
produtos do processo industrial.
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Bioenergia e Combustíveis Fósseis

A redução dos gases com efeito de estufa (GEE) 
é um compromisso de sustentabilidade assumi-
do pelo grupo Portucel Soporcel, que tem de-
senvolvido esforços sistemáticos no sentido de 
minimizar o uso de combustíveis fósseis e adop-
tar as melhores práticas que permitam conter 
os efeitos das alterações climáticas resultantes 
da concentração de GEE.

O interesse crescente pelo uso da biomassa na 
produção energética levou o Grupo a realizar 
investimentos avultados a partir de 2003, des-
tinados à melhoria da eficiência energética e 
do desempenho ambiental e à minimização do 
consumo de combustíveis fósseis. Entre os pro-
jectos já concluídos, destacam-se a conversão 
das caldeiras de biomassa dos complexos de 
Setúbal e da Figueira da Foz para leito fluidizado, 
além da instalação de novas caldeiras de recu-
peração nas unidades fabris da Figueira da Foz 
e de Cacia.

Os elevados esforços financeiros do grupo Por-
tucel Soporcel no sentido de minimizar o uso de 
combustíveis fósseis são evidenciados na redu-
ção de quase 38% na utilização de fuel-óleo e 
gás natural entre 2002 e 2006, dos quais 13% 
ocorreram entre 2005 e 2006.

O aumento da eficiência energética na produ-
ção de papel, apesar de ter já atingido valores 
de referência muito exigentes, traduziu-se na 
redução do consumo específico de energia eléc-
trica (medido em kwh por tonelada de produto), 
que baixou 3,5% relativamente a 2005. Também 
a produção de pasta no Grupo reduziu o nível 
dos consumos específicos de energia eléctrica 
em 1,5%.

Biomassa para Fins Energéticos

Tendo em conta que se assiste em Portugal a 
uma crescente procura de material lenhoso de 
eucalipto, dificilmente satisfeita pela floresta 
nacional, o Grupo vem sensibilizando o Governo 
e a opinião pública para a necessidade de ga-
rantir que, enquanto não aumentar significati-
vamente a oferta interna deste tipo de material 
lenhoso em condições economicamente viáveis, 
a utilização de biomassa para fins energéticos 
não prevaleça sobre a utilização de madeira de 
eucalipto para a transformação industrial.

Estas preocupações radicam no elevado valor 
acrescentado (8 vezes superior) e na maior ocu-
pação de mão-de-obra (13 vezes superior) pro-
porcionados pela fileira do papel quando compa-
rada com a fileira da energia.

Nessa linha de preocupações, o caderno de 
encargos do Governo para concessão de novas 
centrais de biomassa frisa claramente que ape-
nas se devem destinar a fins energéticos os re-
síduos e os sub-produtos da normal exploração 
florestal. Importa que tal princípio seja generali-
zado no País e que se acautelem igualmente os 
consumos das centrais de biomassa já existen-
tes e os consumos industriais das indústrias que 
já hoje utilizam biomassa para fins energéticos.

O grupo Portucel Soporcel defende que há es-
paço para uma co-existência harmoniosa entre 
a utilização da matéria-prima lenhosa para fins 
industriais e a queima de biomassa residual e de 
produtos reciclados em fim de vida, na linha do 
relevante contributo que o sector papeleiro, e o 
Grupo em particular, já hoje dão para a poupan-
ça dos combustíveis fósseis, e que resulta na uti-
lização maioritária de biomassa (residual) como 
fonte de energia.
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Recursos Humanos

Novos Instrumentos de Gestão

Tendo em vista o contínuo aperfeiçoamento das 
políticas e práticas definidas para a gestão dos 
recursos humanos no grupo Portucel Soporcel, 
o ano de 2006 foi caracterizado pela introdução 
do Sistema de Gestão de Desempenho para 
Quadros e para Executantes, e ainda pela defini-
ção de um novo regulamento de carreiras profis-
sionais, com a consequente alteração da matriz 
salarial em vigor.

A aplicação destes novos instrumentos de ges-
tão visa implementar uma cultura empresarial 
que alinhe o interesse de todos os envolvidos, 
seja fortemente motivadora para os colabora-
dores do Grupo, orientada para objectivos mui-
to bem definidos e caracterizada por princípios 
de equidade, responsabilização e valorização do 
mérito, para além de potenciar o seu desenvolvi-
mento profissional.

Em 2006, prosseguiram-se as acções de racio-
nalização visando o aumento de produtividade 
sustentável essencial para reforçar a base de 
competitividade do Grupo e para a valorização 
dos seus colaboradores.

O número de colaboradores do Grupo no final do 
ano correspondia a 1 951, dos quais 1 921 com vín-
culo laboral permanente.

No domínio da qualificação profissional, foram 
realizadas 57 000 horas de formação, que cor-
responderam a 1,8% do total de horas de traba-
lho, envolvendo 1 991 formandos num total de 
813 acções.

É também de salientar o reforço das acções de 
formação dedicadas à segurança e higiene no 
trabalho para colaboradores e prestadores de 
serviço que, ao longo do ano, totalizaram 11 127 
horas.
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Responsabilidade Social

Contribuir para a Qualidade de Vida

O grupo Portucel Soporcel tem a firme convicção 
que a sustentabilidade da sua solidez económi-
ca deve assentar numa conduta de respeito pelo 
Ambiente e pela defesa do bem-estar social.

Assumindo um papel activo na área da respon-
sabilidade social, o Grupo apoiou em 2006 um 
conjunto significativo de iniciativas de carácter 
social, cultural, educacional e desportivo. Entre 
vários exemplos, podem citar-se os apoios con-
cedidos à APPACDM (Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), 
para aquisição de equipamentos para crianças 
com deficiências motoras, ao Coral Luísa Tody, 
para formação de jovens na área musical, ou ao 
Ginásio Clube Figueirense, para aquisição de 
equipamento desportivo dirigido à ocupação de 
tempos livres de crianças e jovens carenciados.

Estes apoios foram particularmente expressi-
vos no campo educacional, designadamente ao 
projecto pedagógico da Herdade de Cantar de 
Galo (que em 2006 envolveu 56 mil crianças) e ao 
projecto «Escola Segura» (sobre prevenção de 
tóxico-dependência e segurança rodoviária em 
todas as escolas do concelho de Aveiro até ao 3º 
ciclo), entre várias outras iniciativas de carácter 
pedagógico visando promover desde a alimenta-
ção saudável à inclusão social.

Em 2006, também há a destacar a edição do 
primeiro relatório de sustentabilidade do grupo 
Portucel Soporcel, um documento que espelha 
os princípios e metas em matéria de responsa-
bilidade, transparência e cidadania adoptados 
pelo Grupo no âmbito da sua política de Desen-
volvimento Sustentável.

O Grupo apoiou ainda vários seminários, promo-
vidos por organizações de referência, dedicados 
a temáticas relevantes para a sua actividade, 
como investimentos no sector energético, gestão 
e utilização da água em Portugal, responsabili-
dade social ou plataformas logísticas ibéricas.

Prosseguiu-se a política de atribuir donativos em 
papel a escolas e instituições de solidariedade 

social nas proximidades das unidades fabris. 
Em 2006, foram concedidas 272 doações para 
projectos culturais, desportivos, educacionais e 
sociais, correspondendo a 40 toneladas de pa-
pel. Dos projectos editoriais apoiados pelo Gru-
po, destacam-se a revista Impactus, dedicada 
à sustentabilidade empresarial, o Anuário de 
Sustentabilidade 2006, publicação que divulga 
projectos empresariais orientados para o De-
senvolvimento Sustentável, o Guia de Recursos 
para a Deficiência, além da segunda edição do 
Guia do Ambiente, que inclui um case-study do 
grupo Portucel Soporcel na área das energias 
alternativas.

Compromisso de Boas Práticas

O Grupo prosseguiu a sua participação activa 
num conjunto de organizações, a nível nacional 
e internacional, que promovem os objectivos do 
desenvolvimento sustentável e práticas social-
mente responsáveis. São os casos do BCSD Por-
tugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvi-
mento Sustentável) e a RSE Portugal (Associação 
Portuguesa para a Responsabilidade Social das 
Empresas) e, ainda, do Global Compact das Na-
ções Unidas, WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development) e Objectivos do Milénio 
(carta de compromisso no âmbito da promoção 
de boas práticas de responsabilidade social).
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Inovação

Vantagens Competitivas no Mercado

A inovação é um valor fundamental do grupo 
Portucel Soporcel, contribuindo para o reforço 
das vantagens competitivas, suportada na di-
ferenciação de marcas, produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado, e na evolução tec-
nológica e organizacional dos processos.

A cadeia de valor integrado do Grupo, um dos 
processos produtivos mais avançados a nível 
mundial, é determinante para garantir a máxima 
qualidade necessária para a percepção de valor 
das suas marcas como premium e a notoriedade 
nos principais mercados mundiais.

O Grupo dedica uma atenção especial à gestão 
da inovação, procurando um entendimento par-
tilhado das oportunidades e necessidades de 
desenvolvimento e utilizando, em todas as áreas 
de intervenção, uma metodologia estruturada e 
uniforme de identificação e análise de projectos 
de I&D e Inovação.

Os novos projectos de inovação abrangem toda 
a cadeia de valor até ao cliente final, envolvendo 
um grande número de participantes das várias 
áreas do Grupo, com o objectivo de potenciar a 
criação de valor acrescentado para clientes, for-
necedores, colaboradores e accionistas.

De salientar que a aposta na área de inovação, 
levou o Grupo a submeter três projectos de ino-
vação a candidatura no âmbito do programa 
SIME I&DT (Sistema de Incentivos à Moderniza-
ção Empresarial – Apoio a projectos de investi-
gação e desenvolvimento tecnológico). Já em 
Fevereiro de 2006 foi reconhecido, pela entidade 
gestora do programa, o interesse das candidatu-
ras tendo sido dado um parecer técnico positivo 
pela Agência de Inovação.

Investigação aplicada

O grupo Portucel Soporcel, através do RAIZ - 
Instituto de Investigação da Floresta e Papel, as-
segura um conjunto significativo de actividades 
de investigação aplicada nas áreas de processo 
industrial, ambiente e floresta, além de consul-
toria e formação.

Em 2006, o RAIZ reforçou a sua actividade de 
consultoria, o que permitiu aplicar no terreno os 
critérios de engenharia florestal para uma sil-
vicultura de precisão, adequada ao processo de 
certificação da floresta.

No âmbito do programa de melhoramento gené-
tico do eucalipto, foi desenvolvido um novo clone 
particularmente interessante para zonas médias 
ou secas, com um valor económico superior ao 
dos clones (melhores variedades de eucaliptos) 
actualmente utilizados nessas zonas.

No domínio das culturas energéticas e da bio-
energia, foram identificadas e pré-avaliadas al-
ternativas tecnológicas disponíveis que podem 
constituir oportunidades concretas para o Grupo 
a curto ou médio prazo.
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O Grupo viu aprovados pela Agência de Inovação três pro-
jectos de desenvolvimento de novos produtos.
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A economia global deverá desacelerar em 2007, 
mantendo no entanto um ritmo de crescimento 
elevado, principalmente nas economias emer-
gentes, embora condicionada por um forte arre-
fecimento da economia norte-americana. Após 
uma forte aceleração em 2006, a economia eu-
ropeia deverá estabilizar em 2007, registando 
um crescimento moderado.

Persistem no entanto níveis de tensão muito ele-
vados em regiões sensíveis do globo, que con-
tinuarão a condicionar fortemente os custos do 
petróleo e derivados, com repercussões directas 
nos custos de energia, logística e produtos quí-
micos requeridos pela actividade do Grupo.

Adicionalmente, permanecem os factores que 
pressionam a apreciação do euro relativamente 
ao dólar, variável com impacto muito importante 
na actividade da Empresa, pela expressão das 
vendas que estão expostas ao dólar, mas tam-
bém por afectar a sua competitividade perante 
concorrentes externos à zona euro.

Persistem, igualmente, pressões inflacionistas 
que deverão conduzir a novas subidas das taxas 
de juro.

Neste contexto, as perspectivas de evolução das 
condições do mercado em 2007, no fundamental 
determinadas pelos níveis de procura de pasta 
e papel, podem considerar-se moderadamente 
positivas.

Para além, no entanto, do potencial impacto dos 
factores de incerteza atrás mencionados, o de-

sempenho do Grupo será também influenciado 
pela necessidade do recurso a importação de 
madeira em volumes significativos, opção des-
tinada a proporcionar, a médio prazo, melhores 
condições de sustentabilidade na floresta portu-
guesa de eucalipto.

O grupo Portucel Soporcel opera num mercado 
global, marcado por elevados níveis de compe-
tição, com significativa exposição às flutuações 
cambiais e com preços resultantes da relação 
oferta/procura. Em tal mercado, são imperativos 
de bom desempenho a excelência operacional, 
a capacidade de diferenciação dos produtos ofe-
recidos e uma clara percepção dos factores de 
satisfação do mercado que se serve.

Neste quadro, o Conselho de Administração do 
grupo Portucel Soporcel aprovou o projecto de 
instalação de uma nova fábrica de papel no seu 
complexo industrial de Setúbal, com uma capa-
cidade nominal de 500 mil ton/ano, num investi-
mento de cerca de 490 milhões de euros.

Este projecto permitirá, uma vez concluído, re-
forçar a competitividade do Grupo no mercado 
de papel, assegurando a capacidade de resposta 
necessária à crescente procura dos seus produ-
tos e marcas no mercado internacional. Possi-
bilitará, também, reforçar o papel estruturante 
do grupo Portucel Soporcel na fileira florestal 
do eucalipto e aumentar a sua contribuição para 
a economia portuguesa. É, aliás, grato registar 
que, já hoje, tal contribuição é muito expressiva, 
representando cerca de 2% do PIB industrial e 
3% das exportações de bens.
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Perspectivas Futuras
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Referências Finais

O Conselho de Administração deseja, no final 
deste relatório do exercício de 2006, expressar 
o seu reconhecimento a todos os que contri- 
buíram para dar continuidade à visão e ao de-
senvolvimento deste grupo empresarial e alcan-
çar metas capazes de garantir o seu futuro.

Pelo seu envolvimento e esforço diários na cons-
trução dos bons resultados alcançados em 2006, 
queremos deixar uma palavra de agradecimen-
to aos nossos clientes pela sua preferência, aos 
nossos colaboradores pela competência, em-
penho e dedicação, aos nossos accionistas pela 
confiança depositada e a todos os nossos par-
ceiros pelo interesse na actividade e desenvolvi-
mento do grupo Portucel Soporcel.

Setúbal, 12 de Fevereiro de 2007 O Conselho de Administração

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Presidente

José Alfredo de Almeida Honório
Vogal

Luis Alberto Caldeira Deslandes
Vogal

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Vogal

Manuel Soares Ferreira Regalado
Vogal

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto
Vogal

Carlos Eduardo Coelho Alves
Vogal
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Aplicação de Resultados

Na sequência da proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral realizada no dia 14 
de Março de 2007 aprovou a seguinte distribuição do resultado líquido do exercício que, tal como ex-
presso nas demonstrações financeiras individuais da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, 
S.A., foi de 90 929 641,12 euros: 

Para reserva legal, nos termos da legislação em vigor: 4 546 482,06 euros;

Para resultados transitados: 25 755 438,56 euros;

Para distribuição de dividendos: 60 627 720,50 euros.
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Os Órgãos Sociais da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. têm a seguinte cons-

tituição:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente:    Henrique Reynaud Campos Trocado

Vice-Presidente:    Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses

Secretário:    António Alexandre de Almeida e Noronha da Cunha Reis

Conselho de Administração

Presidente:    Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Vogais:     José Alfredo de Almeida Honório

    Luis Alberto Caldeira Deslandes

    Manuel Maria Pimenta Gil Mata

    Manuel Soares Ferreira Regalado

    Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

    Carlos Eduardo Coelho Alves

Comissão Executiva

Presidente:    José Alfredo de Almeida Honório

Vogais:     Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

   Luis Alberto Caldeira Deslandes

   Manuel Maria Pimenta Gil Mata

   Manuel Soares Ferreira Regalado

Fiscal Único    

    Pricewaterhouse Coopers & Associados, SROC,

    representado por Abdul Nasser, Abdul Sattar ou   

    por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão.

Conselho Ambiental 

    José Manuel Soares de Oliveira

    Carlos Sousa Reis

    Rui Manuel Baptista Ganho

    Serafim Manuel Bragança Tavares

Corpos Sociais
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Anexo ao Relatório do Conselho de Administração

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

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

Informa-se também que os membros dos Órgãos de Administração abaixo indicados, são titulares, de 
harmonia com o disposto nos artigos já mencionados, das seguintes acções da Portucel – Empresa 
Produtora de Pasta e Papel, S.A.:

Manuel Maria Pimenta Gil Mata      20 000 acções
Carlos Eduardo Coelho Alves         153 600 acções

Quanto às sociedades referidas na alínea d) do nº 2 do artigo 447º do Código das Sociedades Comer-
ciais, há a registar as seguintes detenções de acções da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e 
Papel, S.A.:

Seinpart SGPS............................................230 839 400
Semapa Inversiones S.L................................5 328 618
Semapa SGPS...................................................590 400
Seminv SGPS.....................................................590 400
Cimentospar SGPS............................................589 400

Nem o membro do Órgão de Administração acima identificado, nem os restantes membros dos Ór-
gãos 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 2006 foram efectuadas pelos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização 
da Sociedade as seguintes transacções:

Conselho de Administração Transacção Nº Acções Data Preço Unitário

Manuel Maria Pimenta Gil Mata

Carlos Eduardo Coelho Alves

compra

compra

20 000

153 600

13-11-2006

13-11-2006

2,04 euros

2,15 euros
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No que respeita a transacções efectuadas pelas sociedades referidas na alínea d) do nº 2 do artigo 
447º do Código das Sociedades Comerciais durante o exercício, há a registar as seguintes:

Sociedade

Semapa SGPS

Semapa SGPS
Semapa S.L.
Seinpart SGPS
Cimentospar SGPS
Seminv SGPS
Semapa S.L.
Semapa SGPS

Semapa S.L.
Semapa S.L.

Transacção

Put & Call Combination
(p/ aquisição)

Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra

Total Return Swap
(p/ aquisição)

Compra
Compra

Nº acções

22 636 987

589 400
589 400
589 400
589 400
589 400

4 149 818
8 708 500

30 085
559 315

Data

09-11-2006

14-11-2006
14-11-2006
14-11-2006
14-11-2006
14-11-2006
14-11-2006
14-11-2006

05-12-2006
07-12-2006

Preço
Unitário
(euros)

2,10*

2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,20
2,15*

2,37
2,37

* Ao preço indicado acresce correcção monetária.

2. Para efeitos do disposto no Art.º 448, nº 4 do Código das Sociedades Comerciais e em cumprimento 
do Art.º 8 do Regulamento da CMVM n.º 04/2004, a relação dos titulares de participações qualificadas, 
nesta data, é a seguinte:

Entidade

A . Semapa - Sociedade de
Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Seinpart SGPS
Semapa Investments BV
Semapa Inversiones S.L.
Seminv SGPS
Cimentospar SGPS
Seinpar B.V.
Credit Suisse International

Carlos Eduardo Coelho Alves
Total imputável à Semapa

Imputação

Directa

Soc. Dominada
Soc. Dominada
Soc. Dominada
Soc. Dominada
Soc. Dominada
Soc. Dominada

Acções que a Semapa
pode adquirir em virtude

de acordo celebrado
com o titular

Administrador da Semapa

Nº de acções

23 227 387

230 839 400
281 152 015

5 328 618
590 400
589 400
589 400

8 708 500

153 600
551 178 720

% capital
e direitos

de voto

3,03%

30,08%
36,63%

0,69%
0,08%
0,08%
0,08%
1,13%

0,02%
71,81%
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Balanço Consolidado em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 

ACTIVO
Activos não correntes
Goodwill
Outros activos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Activos biológicos
Investimentos em associadas e emp. conjuntos
Activos por impostos diferidos

Activos correntes
Inventários
Valores a receber correntes
Estado
Caixa e seus equivalentes

Activo total

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e reservas
Capital social
Acções próprias
Reservas de justo valor
Outras reservas
Reservas de conversão cambial
Lucros retidos de exercicios anteriores
Lucros retidos do exercício

Interesses minoritários
Capital próprio

Passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
Obrigações com pensões de reforma
Provisões
Passivos remunerados
Outros passivos 

Passivos correntes
Passivos remunerados
Valores a pagar correntes
Estado

Passivo total

Capital próprio e passivo total

15

16

17

18

19

26

20

21

22

29

24

25

25

25

25

13

26

27

28

29

1.2

29

30

22

Valores em euros Nota 31-12-2006

376 756 384 

2 205 057 

1 087 129 953 

123 295 452 

516 307 

42 146 310 

1 632 049 463 

117 555 865 

249 540 631 

24 682 793 

268 898 911 

660 678 200 

2 292 727 663 

767 500 000 

(53 679)

5 486 474 

76 185 581 

42 634 

149 616 532 

124 652 532 

1 123 430 074 

181 774 

1 123 611 848 

108 226 509 

34 047 599 

27 989 053 

738 494 880 

21 651 505 

930 409 546 

10 463 576 

187 858 771 

40 383 922 

238 706 269 

1 169 115 815 

2 292 727 663 

Reexpresso
31-12-2005

376 756 384 

13 243 277 

1 153 312 405 

136 238 875 

357 526 

63 739 216 

1 743 647 683 

131 112 525 

226 498 001 

36 132 119 

89 521 261 

483 263 906 

2 226 911 589 

767 500 000 

(53 679)

(1 506 493)

67 602 274 

(77 735)

135 028 647 

63 291 261 

1 031 784 275 

170 796 

1 031 955 071 

88 003 675 

36 464 019 

1 954 010 

747 419 828 

32 675 200 

906 516 732 

78 239 599 

182 463 641 

27 736 546 

288 439 786 

1 194 956 518 

2 226 911 589 

31-12-2005

376 756 384 

29 085 

1 126 910 035 

136 238 875 

357 526 

62 731 837 

1 703 023 742 

131 112 525 

226 498 001 

36 132 119 

89 521 261 

483 263 906 

2 186 287 648 

767 500 000 

(53 679)

(1 506 493)

67 602 274 

(77 735)

137 449 591 

63 526 136 

1 034 440 094 

170 796 

1 034 610 890 

88 003 675 

36 464 019 

1 954 010 

747 419 828 

- 

873 841 532 

78 239 599 

171 859 081 

27 736 546 

277 835 226 

1 151 676 758 

2 186 287 648 



Réditos
Vendas
Prestações de Serviços

Outros rendimentos e ganhos operacionais
Ganhos na alienação de activos não correntes
Outros proveitos operacionais

Variação de justo valor nos activos biológicos
Gastos e Perdas

Inventários consumidos e vendidos
Variação da produção
Materiais e serviços consumidos 
Gastos com o pessoal 
Outros gastos e perdas
Provisões líquidas

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Resultados operacionais

Resultados apropriados de associadas e emp.conjuntos
Resultados financeiros 
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento
Resultados após imposto

Interesses minoritários
Resultado líquido do exercício

Resultados por acção
Resultados básicos por acção, Eur
Resultados diluidos por acção, Eur

4

5

18

6

8

9

10

11

13

12

12

Valores em euros Nota 31-12-2006

1 072 897 492

7 761 773

9 225 375

14 277 917

(12 943 423)

(357 839 803)

(1 436 050)

(300 164 152)

(107 850 396)

(11 409 746)

(26 046 991)

(77 160 562)

209 311 434

-

(26 456 536)

182 854 898

(58 184 078)

124 670 820

(18 288)

124 652 532

0,162

0,162

Reexpresso
31-12-2005

1 013 202 633

15 883 515

-

22 358 961

2 213 597

(351 121 723)

(3 384 371)

(295 868 717)

(115 954 991)

(20 385 873)

(1 498 515)

(132 180 822)

133 263 694

(124 182)

(47 438 571)

85 700 941

(22 415 418)

63 285 523

5 737

63 291 260

0,082

0,082

31-12-2005

1 013 202 633

15 883 515

-

15 268 410

2 213 597

(351 121 723)

(3 384 371)

(299 988 583)

(115 954 991)

(13 295 322)

(1 498 515)

(129 247 224)

132 077 426

(124 182)

(45 928 337)

86 024 907

(22 504 508)

63 520 399

5 737

63 526 136

0,083

0,083

Demonstração dos Resultados Consolidados 
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

Demonstração de Rendimentos e Gastos Reconhecidos Consolidados
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

Justo valor de instrumentos financeiros derivados
Diferenças de conversão cambial
Ganhos e Perdas Actuariais
Impostos sobre os itens supra quando aplicável, incluindo 
redução de taxa

Rendimento reconhecido directamente no capital próprio

Lucros retidos do exercício antes de interesses minoritários

Total dos rendimentos e gastos reconhecidos no período

Atribuível a:
Accionistas da Portucel
Interesses minoritários

Valores em euros 31-12-2006

9 542 506

120 369

88 619

(2 664 784)

7 086 709

124 670 820

131 757 529

131 749 147

8 383

131 757 529

Reexpresso
31-12-2005

(2 077 921)

(52 353)

(10 346 263)

3 416 651

(9 059 887)

63 285 523

54 225 636

54 259 714

(34 078)

54 225 636

31-12-2005

(2 367 182)

-

(10 346 263)

3 496 198

(9 217 248)

63 520 399

54 303 151

54 337 229

(34 078)

54 303 151
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Réditos
Vendas
Prestações de Serviços

Outros rendimentos e ganhos operacionais
Ganhos na alienação de activos não correntes
Outros proveitos operacionais

Variação de justo valor nos activos biológicos
Gastos e Perdas

Inventários consumidos e vendidos
Variação da produção
Materiais e serviços consumidos 
Gastos com o pessoal 
Outros gastos e perdas
Provisões líquidas

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Resultados operacionais

Resultados apropriados de associadas e emp.conjuntos
Resultados financeiros 
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento
Resultados após imposto

Interesses minoritários
Resultado líquido do exercício

Resultados por acção
Resultados básicos por acção, Eur
Resultados diluidos por acção, Eur

4

5

18

6

8

9

10

11

13

12

12

Valores em euros Nota 31-12-2006

1 072 897 492

7 761 773

9 225 375

14 277 917

(12 943 423)

(357 839 803)

(1 436 050)

(300 164 152)

(107 850 396)

(11 409 746)

(26 046 991)

(77 160 562)

209 311 434

-

(26 456 536)

182 854 898

(58 184 078)

124 670 820

(18 288)

124 652 532

0,162

0,162

Reexpresso
31-12-2005

1 013 202 633

15 883 515

-

22 358 961

2 213 597

(351 121 723)

(3 384 371)

(295 868 717)

(115 954 991)

(20 385 873)

(1 498 515)

(132 180 822)

133 263 694

(124 182)

(47 438 571)

85 700 941

(22 415 418)

63 285 523

5 737

63 291 260

0,082

0,082

31-12-2005

1 013 202 633

15 883 515

-

15 268 410

2 213 597

(351 121 723)

(3 384 371)

(299 988 583)

(115 954 991)

(13 295 322)

(1 498 515)

(129 247 224)

132 077 426

(124 182)

(45 928 337)

86 024 907

(22 504 508)

63 520 399

5 737

63 526 136

0,083

0,083

Demonstração dos Resultados Consolidados 
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

Demonstração de Rendimentos e Gastos Reconhecidos Consolidados
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

Justo valor de instrumentos financeiros derivados
Diferenças de conversão cambial
Ganhos e Perdas Actuariais
Impostos sobre os itens supra quando aplicável, incluindo 
redução de taxa

Rendimento reconhecido directamente no capital próprio

Lucros retidos do exercício antes de interesses minoritários

Total dos rendimentos e gastos reconhecidos no período

Atribuível a:
Accionistas da Portucel
Interesses minoritários

Valores em euros 31-12-2006

9 542 506

120 369

88 619

(2 664 784)

7 086 709

124 670 820

131 757 529

131 749 147

8 383

131 757 529

Reexpresso
31-12-2005

(2 077 921)

(52 353)

(10 346 263)

3 416 651

(9 059 887)

63 285 523

54 225 636

54 259 714

(34 078)

54 225 636

31-12-2005

(2 367 182)

-

(10 346 263)

3 496 198

(9 217 248)

63 520 399

54 303 151

54 337 229

(34 078)

54 303 151
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Capital
Social

31 de Dezembro de 2004 (Reexpresso)

Justo valor  de instrumentos financeiros
Ganhos e Perdas Actuariais 

. Transferência para reservas - legais

. Transferência para reservas - estatutárias

. Dividendos pagos
Reserva de Conversão cambial
Resultado líquido do exercício anterior
Resultado líquido do período

31 de Dezembro de 2005 (Reexpresso)

Justo valor  de instrumentos financeiros
Ganhos e Perdas Actuariais 

. Transferência para reservas - legais

. Transferência para reservas - estatutárias

. Dividendos pagos
Reserva de Conversão cambial
Outros movimentos  
Resultado líquido do exercício anterior
Resultado líquido do período

Saldo em 31 de Dezembro de 2006

Valores em euros

767 500 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

767 500 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

767 500 000 

Demonstração das Alterações dos Capitais Próprios Consolidados 
de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2006

Acções 
Próprias

Reservas de
justo valor

Outras 
Reservas

Reserva de 
conversão cambial

Resultados
Transitados

Resultado
Líquido Total

Interesses
Minoritários Total

(53 679)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

(53 679)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

(53 679)

209 714 

(1 716 207)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

(1 506 493)

6 992 967 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

5 486 474 

62 737 335 

- 

- 

1 666 847 

3 198 092 

- 

- 

- 

- 

67 602 274 

- 

- 

2 959 761 

5 623 546 

- 

- 

- 

- 

- 

76 185 581 

(25 382) 

- 

- 

-

- 

- 

(52 353) 

- 

-

 

(77 735) 

- 

- 

- 

- 

- 

120 369 

- 

- 

-

 

42 634

124 878 116 

- 

(7 472 701)

(1 666  847)

(3 198 092)

(28 472 005)

- 

50 960 176 

-

 

135 028 647 

- 

(16 717)

(2 959 761)

(5 623 546)

(40 290 574)

- 

187 222 

63 291 261 

-

 

149 616 532 

50 960 176 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(50 960 176)

63 291 261 

63 291 261 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(63 291 261)

124 652 532

 

124 652 532 

1 006 206 280 

(1 716 207)

(7 472 701)

- 

- 

(28 472 005)

(52 353)

- 

63 291 261 

1 031 784 275 

6 992 967 

(16 717)

- 

- 

(40 290 574)

120 369 

187 222 

- 

124 652 532

 

1 123 430 074 

1 006 411 155 

(1 716 207)

(7 501 043)

- 

- 

(28 472 005)

(52 353)

- 

63 285 524

 

1 031 955 071 

6 992 967 

(26 623)

- 

- 

(40 290 574)

120 369 

189 817 

- 

124 670 820

 

1 123 611 848 

204 875 

- 

(28 342)

- 

- 

- 

- 

- 

(5 737)

170 796 

- 

(9 905)

- 

- 

- 

- 

2 595 

- 

18 288

 

181 774 
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Capital
Social

31 de Dezembro de 2004 (Reexpresso)

Justo valor  de instrumentos financeiros
Ganhos e Perdas Actuariais 

. Transferência para reservas - legais

. Transferência para reservas - estatutárias

. Dividendos pagos
Reserva de Conversão cambial
Resultado líquido do exercício anterior
Resultado líquido do período

31 de Dezembro de 2005 (Reexpresso)

Justo valor  de instrumentos financeiros
Ganhos e Perdas Actuariais 

. Transferência para reservas - legais

. Transferência para reservas - estatutárias

. Dividendos pagos
Reserva de Conversão cambial
Outros movimentos  
Resultado líquido do exercício anterior
Resultado líquido do período

Saldo em 31 de Dezembro de 2006

Valores em euros

767 500 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

767 500 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

767 500 000 

Demonstração das Alterações dos Capitais Próprios Consolidados 
de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2006

Acções 
Próprias

Reservas de
justo valor

Outras 
Reservas

Reserva de 
conversão cambial

Resultados
Transitados

Resultado
Líquido Total

Interesses
Minoritários Total

(53 679)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

(53 679)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

(53 679)

209 714 

(1 716 207)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

(1 506 493)

6 992 967 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

5 486 474 

62 737 335 

- 

- 

1 666 847 

3 198 092 

- 

- 

- 

- 

67 602 274 

- 

- 

2 959 761 

5 623 546 

- 

- 

- 

- 

- 

76 185 581 

(25 382) 

- 

- 

-

- 

- 

(52 353) 

- 

-

 

(77 735) 

- 

- 

- 

- 

- 

120 369 

- 

- 

-

 

42 634

124 878 116 

- 

(7 472 701)

(1 666  847)

(3 198 092)

(28 472 005)

- 

50 960 176 

-

 

135 028 647 

- 

(16 717)

(2 959 761)

(5 623 546)

(40 290 574)

- 

187 222 

63 291 261 

-

 

149 616 532 

50 960 176 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(50 960 176)

63 291 261 

63 291 261 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(63 291 261)

124 652 532

 

124 652 532 

1 006 206 280 

(1 716 207)

(7 472 701)

- 

- 

(28 472 005)

(52 353)

- 

63 291 261 

1 031 784 275 

6 992 967 

(16 717)

- 

- 

(40 290 574)

120 369 

187 222 

- 

124 652 532

 

1 123 430 074 

1 006 411 155 

(1 716 207)

(7 501 043)

- 

- 

(28 472 005)

(52 353)

- 

63 285 524

 

1 031 955 071 

6 992 967 

(26 623)

- 

- 

(40 290 574)

120 369 

189 817 

- 

124 670 820

 

1 123 611 848 

204 875 

- 

(28 342)

- 

- 

- 

- 

- 

(5 737)

170 796 

- 

(9 905)

- 

- 

- 

- 

2 595 

- 

18 288

 

181 774 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

ACTIVIDADES OPERACIONAIS  
Recebimentos de clientes 
Pagamentos a fornecedores 
Pagamentos ao pessoal 

Fluxos gerados pelas operações   
(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento 
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade opera-
cional  

Fluxos das actividades operacionais (1)
  
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO   

Recebimentos Provenientes de: 
Investimentos financeiros 
Imobilizações corpóreas 
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares 
Dividendos

Fluxos gerados pelas operações (A)
Pagamentos Respeitantes a: 

Investimentos financeiros 
Imobilizações corpóreas 

Fluxos gerados pelas operações (B)
  
Fluxos das actividades de investimento  (2 = A - B)

  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO   

Recebimentos Provenientes de: 
Empréstimos obtidos 

Fluxos gerados pelas operações (C)
Pagamentos Respeitantes a: 

Empréstimos obtidos 
Amortização de contratos de locação financeira 
Juros e custos similares 
Dividendos (nota 14)

Fluxos gerados pelas operações (D)
  

Fluxos das actividades de financiamento  (3 = C - D)
  
Variação de Caixa e seus Equivalentes (1)+(2)+(3)  
Caixa e seus Equivalentes no Início do Exercício  
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Exercício  

Valores em euros Notas

29

31-12-2006

1 053 123 002 

659 394 040 

103 997 306 

289 731 655 

3 939 352 

46 960 032 

340 631 039 

- 

3 280 035 

- 

18 764 019 

- 

22 044 054 

- 

21 706 834 

21 706 834 

337 220 

- 

- 

77 335 039 

474 441 

43 490 556 

40 290 574 

161 590 609 

(161 590 609)

179 377 650 

89 521 261 

268 898 911 

31-12-2005

1 035 443 745 

656 470 706 

121 196 083 

257 776 956 

29 057 381 

(17 300 031)

269 534 307 

- 

4 296 764 

1 065 397 

2 273 541 

154 800 

7 790 501 

335 806 

85 602 428 

85 938 234 

(78 147 733)

727 505 736 

727 505 736 

843 246 600 

47 932 

34 151 043 

28 472 004 

905 917 579 

(178 411 843)

12 974 731 

76 546 530 

89 521 261 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

(Nas notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.)

O grupo Portucel Soporcel (Grupo) é constituído pela Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (Portucel ou Em-
presa) e subsidiárias. A Portucel é uma sociedade aberta com o capital social representada por acções e constituída em 31 de 
Maio de 1993, ao abrigo do Decreto-Lei nº39/93 de 13 de Fevereiro, como resultado do processo de reestruturação da Portucel 
– Empresa de Celulose e Papel de Portugal, S.A.

Sede Social:  Mitrena, 2901-861 Setúbal
Capital Social:  Euros 767 500 000
N.I.P.C.:   503 025 798

A actividade principal da empresa consiste na produção e comercialização de papel e seus derivados ou afins estando presente 
em toda a cadeia de valor desde a produção florestal e agrícola, aquisição de madeiras, produção de pastas celulósicas e pro-
dução de energia térmica e eléctrica, bem como da sua comercialização.

Estas demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 12 de Fevereiro de 2007.

1. Resumo das principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras consolidadas estão descritas 
abaixo.

1.1 Bases de preparação

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia (IFRS – anteriormente designadas Normas Internacionais de Contabilida-
de – IAS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e Interpretações emitidas pelo International Financial  
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standing Interpretations Committee (SIC), em vigor à data da prepa-
ração das referidas demonstrações financeiras.

A adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) ocorreu pela primeira vez em 2005, pelo que a data de tran-
sição dos princípios contabilísticos portugueses para esse normativo foi 1 de Janeiro de 2004, tal como estabelecido pelo IFRS 
1 – Adopção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro.

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 
dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (nota 41), e tomando por base o custo histórico, 
excepto para os instrumentos financeiros e activos biológicos que se encontram registados ao justo valor (notas 31 e 18).

A preparação das demonstrações financeiras exige a utilização de estimativas e julgamentos relevantes na aplicação das po-
líticas contabilísticas do Grupo. As principais asserções que envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade, ou os 
pressupostos e estimativas mais significativas para a preparação das referidas demonstrações financeiras, estão divulgados 
na nota 3.

1.2 Alterações de políticas contabilísticas

No período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2006 o Grupo procedeu à alteração das políticas contabilís-
ticas relativas i) ao reconhecimento dos direitos de emissão de CO2, conforme Interpretação Técnica nº 4 da Comissão de Nor-
malização Contabilística Portuguesa e ii) ao reconhecimento dos contratos que contém uma locação conforme Interpretação 
IFRIC 4 - Determinar se um Acordo contém uma Locação.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidados 
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

ACTIVIDADES OPERACIONAIS  
Recebimentos de clientes 
Pagamentos a fornecedores 
Pagamentos ao pessoal 

Fluxos gerados pelas operações   
(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento 
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade opera-
cional  

Fluxos das actividades operacionais (1)
  
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO   

Recebimentos Provenientes de: 
Investimentos financeiros 
Imobilizações corpóreas 
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares 
Dividendos

Fluxos gerados pelas operações (A)
Pagamentos Respeitantes a: 

Investimentos financeiros 
Imobilizações corpóreas 

Fluxos gerados pelas operações (B)
  
Fluxos das actividades de investimento  (2 = A - B)

  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO   

Recebimentos Provenientes de: 
Empréstimos obtidos 

Fluxos gerados pelas operações (C)
Pagamentos Respeitantes a: 

Empréstimos obtidos 
Amortização de contratos de locação financeira 
Juros e custos similares 
Dividendos (nota 14)

Fluxos gerados pelas operações (D)
  

Fluxos das actividades de financiamento  (3 = C - D)
  
Variação de Caixa e seus Equivalentes (1)+(2)+(3)  
Caixa e seus Equivalentes no Início do Exercício  
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Exercício  

Valores em euros Notas

29

31-12-2006

1 053 123 002 

659 394 040 

103 997 306 

289 731 655 

3 939 352 

46 960 032 

340 631 039 

- 

3 280 035 

- 

18 764 019 

- 

22 044 054 

- 

21 706 834 

21 706 834 

337 220 

- 

- 

77 335 039 

474 441 

43 490 556 

40 290 574 

161 590 609 

(161 590 609)

179 377 650 

89 521 261 

268 898 911 

31-12-2005

1 035 443 745 

656 470 706 

121 196 083 

257 776 956 

29 057 381 

(17 300 031)

269 534 307 

- 

4 296 764 

1 065 397 

2 273 541 

154 800 

7 790 501 

335 806 

85 602 428 

85 938 234 

(78 147 733)

727 505 736 

727 505 736 

843 246 600 

47 932 

34 151 043 

28 472 004 

905 917 579 

(178 411 843)

12 974 731 

76 546 530 

89 521 261 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas
em 31 de Dezembro de 2006 e 2005

(Nas notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.)

O grupo Portucel Soporcel (Grupo) é constituído pela Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (Portucel ou Em-
presa) e subsidiárias. A Portucel é uma sociedade aberta com o capital social representada por acções e constituída em 31 de 
Maio de 1993, ao abrigo do Decreto-Lei nº39/93 de 13 de Fevereiro, como resultado do processo de reestruturação da Portucel 
– Empresa de Celulose e Papel de Portugal, S.A.

Sede Social:  Mitrena, 2901-861 Setúbal
Capital Social:  Euros 767 500 000
N.I.P.C.:   503 025 798

A actividade principal da empresa consiste na produção e comercialização de papel e seus derivados ou afins estando presente 
em toda a cadeia de valor desde a produção florestal e agrícola, aquisição de madeiras, produção de pastas celulósicas e pro-
dução de energia térmica e eléctrica, bem como da sua comercialização.

Estas demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 12 de Fevereiro de 2007.

1. Resumo das principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras consolidadas estão descritas 
abaixo.

1.1 Bases de preparação

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro adoptadas pela União Europeia (IFRS – anteriormente designadas Normas Internacionais de Contabilida-
de – IAS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e Interpretações emitidas pelo International Financial  
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standing Interpretations Committee (SIC), em vigor à data da prepa-
ração das referidas demonstrações financeiras.

A adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) ocorreu pela primeira vez em 2005, pelo que a data de tran-
sição dos princípios contabilísticos portugueses para esse normativo foi 1 de Janeiro de 2004, tal como estabelecido pelo IFRS 
1 – Adopção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro.

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 
dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (nota 41), e tomando por base o custo histórico, 
excepto para os instrumentos financeiros e activos biológicos que se encontram registados ao justo valor (notas 31 e 18).

A preparação das demonstrações financeiras exige a utilização de estimativas e julgamentos relevantes na aplicação das po-
líticas contabilísticas do Grupo. As principais asserções que envolvem um maior nível de julgamento ou complexidade, ou os 
pressupostos e estimativas mais significativas para a preparação das referidas demonstrações financeiras, estão divulgados 
na nota 3.

1.2 Alterações de políticas contabilísticas

No período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2006 o Grupo procedeu à alteração das políticas contabilís-
ticas relativas i) ao reconhecimento dos direitos de emissão de CO2, conforme Interpretação Técnica nº 4 da Comissão de Nor-
malização Contabilística Portuguesa e ii) ao reconhecimento dos contratos que contém uma locação conforme Interpretação 
IFRIC 4 - Determinar se um Acordo contém uma Locação.
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A IFRIC 4 foi aplicada ao contrato de fornecimento de energia eléctrica e vapor celebrado pela subsidiária Soporcel com a 
Soporgen (sociedade na qual o Grupo detém 8% do capital social), empresa de co-geração do Grupo EDP constituída em 1999, 
com o propósito de assegurar o fornecimento de energia eléctrica e vapor à subsidiária referida.

Os impactos resultantes da reexpressão do balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2005 são conforme segue:

Total do activo 

Outros activos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Activos por impostos diferidos
Total do activo (reexpresso)

Capital próprio
Interesses minoritários
Total do capital próprio

Lucros retidos de exercicios anteriores
Lucros retidos do exercício
Interesses minoritários
Total do capital próprio (reexpresso)

Total do passivo 

Outros passivos 
Valores a pagar correntes
Total do passivo (reexpresso)

Valores em euros

Soporgen 
(IFRIC 4) Total

Licenças
de CO2

- 

- 

26 402 370 

1 007 379 

27 409 749 

- 

- 

- 

(2 420 944)

(234 875)

- 

(2 655 819)

- 

32 675 200 

(2 609 632)

30 065 568 

- 

13 214 192 

- 

- 

13 214 192 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 214 192 

13 214 192 

2 186 287 648 

13 214 192 

26 402 370 

1 007 379 

2 226 911 589 

1 034 440 094 

170 796 

1 034 610 890 

(2 420 944)

(234 875)

- 

1 031 955 071 

1 151 676 758 

32 675 200 

10 604 560 

1 194 956 518 

Os impactos resultantes da reexpressão da demonstração dos resultados consolidados em 31 de Dezembro de 2005 são con-
forme segue:

Total do resultado líquido 

Outros rendimentos e ganhos operacionais
Gastos e Perdas
    Materiais e serviços consumidos 
    Outros gastos e perdas
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Resultados financeiros 
Imposto sobre o rendimento

Total do resultado líquido (reexpresso)

Valores em euros

Soporgen 
(IFRIC 4) Total

Licenças
de CO2

- 

- 

4 119 866 

- 

(2 933 598)

(1 510 234)

89 090

 

(234 876)

- 

7 090 551

- 

(7 090 551)

- 

- 

-

 

- 

63 526 136

7 090 551

- 

4 119 866 

(7 090 551)

(2 933 598)

(1 510 234)

89 090

 

63 291 260

1.3 Bases de Consolidação

1.3.1 Subsidiárias

Subsidiárias são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem o poder de decisão sobre as políticas financeiras e operacio-
nais, geralmente reresentado por mais de metade dos direitos de voto.

A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou convertíveis são considerados 
quando se avalia se o Grupo detém o controlo sobre outra entidade.

As subsidiárias são consolidadas, pelo método integral, a partir da data em que o controlo é transferido para o Grupo, sendo 
excluídas da consolidação a partir da data em que o controlo cessa.

O capital próprio e o resultado líquido destas empresas, correspondentes à participação de terceiros nas mesmas, são apre-
sentados nas rubricas de interesses minoritários, respectivamente, no balanço consolidado de forma autónoma dentro do 
capital próprio e na demonstração dos resultados consolidada. As empresas incluídas nas demonstrações financeiras conso-
lidadas encontram-se detalhadas na nota 41.

É utilizado o método de compra para contabilizar a aquisição das subsidiárias. O custo de uma aquisição é mensurado pelo 
justo valor dos bens entregues, dos instrumentos de capital emitidos e dos passivos incorridos, ou assumidos na data de aqui-
sição, adicionados dos custos directamente atribuíveis à aquisição.

Os activos e passivos identificáveis adquiridos e passivos contingentes assumidos numa concentração empresarial são mensu-
rados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, independentemente da existência de interesses minoritários. O excesso 
do custo de aquisição relativamente ao justo valor da arcela do Grupo dos activos e passivos identificáveis adquiridos é regis-
tado como Goodwill o qual se encontra detalhado na nota 15.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida (Goodwill negativo ou Badwill), a 
diferença é reconhecida directamente na demonstração dos resultados.
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A IFRIC 4 foi aplicada ao contrato de fornecimento de energia eléctrica e vapor celebrado pela subsidiária Soporcel com a 
Soporgen (sociedade na qual o Grupo detém 8% do capital social), empresa de co-geração do Grupo EDP constituída em 1999, 
com o propósito de assegurar o fornecimento de energia eléctrica e vapor à subsidiária referida.

Os impactos resultantes da reexpressão do balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2005 são conforme segue:

Total do activo 

Outros activos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Activos por impostos diferidos
Total do activo (reexpresso)

Capital próprio
Interesses minoritários
Total do capital próprio

Lucros retidos de exercicios anteriores
Lucros retidos do exercício
Interesses minoritários
Total do capital próprio (reexpresso)

Total do passivo 

Outros passivos 
Valores a pagar correntes
Total do passivo (reexpresso)

Valores em euros

Soporgen 
(IFRIC 4) Total

Licenças
de CO2

- 

- 

26 402 370 

1 007 379 

27 409 749 

- 

- 

- 

(2 420 944)

(234 875)

- 

(2 655 819)

- 

32 675 200 

(2 609 632)

30 065 568 

- 

13 214 192 

- 

- 

13 214 192 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 214 192 

13 214 192 

2 186 287 648 

13 214 192 

26 402 370 

1 007 379 

2 226 911 589 

1 034 440 094 

170 796 

1 034 610 890 

(2 420 944)

(234 875)

- 

1 031 955 071 

1 151 676 758 

32 675 200 

10 604 560 

1 194 956 518 

Os impactos resultantes da reexpressão da demonstração dos resultados consolidados em 31 de Dezembro de 2005 são con-
forme segue:

Total do resultado líquido 

Outros rendimentos e ganhos operacionais
Gastos e Perdas
    Materiais e serviços consumidos 
    Outros gastos e perdas
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Resultados financeiros 
Imposto sobre o rendimento

Total do resultado líquido (reexpresso)

Valores em euros

Soporgen 
(IFRIC 4) Total

Licenças
de CO2

- 

- 

4 119 866 

- 

(2 933 598)

(1 510 234)

89 090

 

(234 876)

- 

7 090 551

- 

(7 090 551)

- 

- 

-

 

- 

63 526 136

7 090 551

- 

4 119 866 

(7 090 551)

(2 933 598)

(1 510 234)

89 090

 

63 291 260

1.3 Bases de Consolidação

1.3.1 Subsidiárias

Subsidiárias são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem o poder de decisão sobre as políticas financeiras e operacio-
nais, geralmente reresentado por mais de metade dos direitos de voto.

A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou convertíveis são considerados 
quando se avalia se o Grupo detém o controlo sobre outra entidade.

As subsidiárias são consolidadas, pelo método integral, a partir da data em que o controlo é transferido para o Grupo, sendo 
excluídas da consolidação a partir da data em que o controlo cessa.

O capital próprio e o resultado líquido destas empresas, correspondentes à participação de terceiros nas mesmas, são apre-
sentados nas rubricas de interesses minoritários, respectivamente, no balanço consolidado de forma autónoma dentro do 
capital próprio e na demonstração dos resultados consolidada. As empresas incluídas nas demonstrações financeiras conso-
lidadas encontram-se detalhadas na nota 41.

É utilizado o método de compra para contabilizar a aquisição das subsidiárias. O custo de uma aquisição é mensurado pelo 
justo valor dos bens entregues, dos instrumentos de capital emitidos e dos passivos incorridos, ou assumidos na data de aqui-
sição, adicionados dos custos directamente atribuíveis à aquisição.

Os activos e passivos identificáveis adquiridos e passivos contingentes assumidos numa concentração empresarial são mensu-
rados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, independentemente da existência de interesses minoritários. O excesso 
do custo de aquisição relativamente ao justo valor da arcela do Grupo dos activos e passivos identificáveis adquiridos é regis-
tado como Goodwill o qual se encontra detalhado na nota 15.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida (Goodwill negativo ou Badwill), a 
diferença é reconhecida directamente na demonstração dos resultados.
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As transacções internas, saldos, ganhos não realizados em transacções e dividendos distribuídos entre empresas do Grupo 
são eliminados. As perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar evidência de imparidade 
de um activo transferido.

Alguns investimentos financeiros em empresas subsidiárias, por serem considerados imateriais, estão registados pelo método 
de equivalência patrimonial.

As políticas contabilísticas das subsidiárias foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as 
políticas adoptadas pelo Grupo.

1.3.2 Associadas

Associadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo exerce influência significativa mas não possui controlo, geralmente 
com investimentos representando entre 20% a 50% dos direitos de voto. Os investimentos em associadas são contabilizados 
pelo método de equivalência patrimonial.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, 
ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo nas variações dos capitais próprios (incluindo o resultado líquido) 
das associadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do período ou variações de capital, e pelos dividendos recebidos.

As diferenças entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos identificáveis da associada na data de aquisição, se 
positivas, são reconhecidas como Goodwill e mantidas no valor de investimento em associadas. Se essas diferenças forem nega-
tivas são registadas como proveito do período na rubrica resultados apropriados de associadas e empreendimentos conjuntos.

É feita uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que o activo possa estar em imparidade, 
sendo registadas como custo as perdas por imparidade que se demonstrem existir.

Quando as perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixam de existir são objecto de reversão, excep-
to no que diz respeito ao Goodwill (nota 1.7).

Quando a participação do Grupo nas perdas da associada iguala ou ultrapassa o seu investimento na associada, o Grupo dei-
xa de reconhecer perdas adicionais, excepto se tiver incorrido em responsabilidades ou efectuado pagamentos em nome da 
associada.

Os ganhos não realizados em transacções com as associadas são eliminados na extensão da participação do Grupo nas as-
sociadas. As perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar evidência de imparidade de um 
bem transferido.

As políticas contabilísticas das associadas foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as 
políticas adoptadas pelo Grupo.

1.4 Relato por segmentos

Segmento de negócio é um grupo de activos e operações do Grupo que estão sujeitos a riscos e retornos diferentes dos de 
outros segmentos de negócio.

Foram identificados quatro segmentos de negócio: produção de papel de impressão e escrita, produção de pasta celulósica, 
floresta e produção de energia.

O papel é produzido em Setúbal e na Figueira da Foz, em fábricas localizadas junto das fábricas de pasta de papel e a pasta de 
papel é produzida em três fábricas, localizadas em Setúbal, Cacia e Figueira da Foz.

A produção interna de madeira é efectuada em florestas plantadas em terrenos próprios e arrendados situados em território 
nacional. A madeira produzida é essencialmente consumida na produção de pasta de papel.

Na produção de papel é consumida uma parte significativa da produção própria de pasta. As vendas de ambos os produtos 
(pasta e papel) destinam-se essencialmente ao mercado externo.

A produção de energia é efectuada essencialmente em cogeração, produzindo-se vapor que é consumido pelo Grupo e electri-
cidade que é vendida para a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (a partir de 2007 a electricidade será vendida à EDP Serviço 
Universal, S.A.).

Segmento geográfico é uma área individualizada comprometida em fornecer produtos ou serviços num ambiente económico 
particular e que está sujeito a riscos e benefícios diferentes daqueles dos segmentos que operam em outros ambientes eco-
nómicos.

As políticas contabilísticas do relato por segmentos são as utilizadas consistentemente no Grupo. Todas as vendas e presta-
ções de serviços intersegmentais são a preços de mercado e todas as vendas e prestações de serviços intersegmentais são 
eliminadas na consolidação.

A informação relativa aos segmentos identificados encontra-se apresentada na nota 4.

1.5 Conversão cambial

1.5.1 Moeda Funcional e de Relato

Os elementos incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das entidades do Grupo são mensurados utilizando a 
moeda do ambiente económico em que a entidade opera (moeda funcional).

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em euros, sendo esta a moeda funcional e de relato do 
Grupo.

1.5.2 Saldos e transacções expressos em moedas estrangeiras

Todos os activos e passivos do Grupo expressos em moedas estrangeiras foram convertidos para euros utilizando as taxas de 
câmbio vigentes na data do balanço.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das 
transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, foram registadas como proveitos e custos 
na demonstração dos resultados consolidados do exercício.

1.5.3 Empresas do Grupo

Os resultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo que possuam uma moeda funcional diferente da moeda 
de relato do Grupo são convertidos para a moeda de relato como segue:

(i)  Os activos e passivos de cada balanço são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data das demonstrações financeiras;
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As transacções internas, saldos, ganhos não realizados em transacções e dividendos distribuídos entre empresas do Grupo 
são eliminados. As perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar evidência de imparidade 
de um activo transferido.

Alguns investimentos financeiros em empresas subsidiárias, por serem considerados imateriais, estão registados pelo método 
de equivalência patrimonial.

As políticas contabilísticas das subsidiárias foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as 
políticas adoptadas pelo Grupo.

1.3.2 Associadas

Associadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo exerce influência significativa mas não possui controlo, geralmente 
com investimentos representando entre 20% a 50% dos direitos de voto. Os investimentos em associadas são contabilizados 
pelo método de equivalência patrimonial.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, 
ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo nas variações dos capitais próprios (incluindo o resultado líquido) 
das associadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do período ou variações de capital, e pelos dividendos recebidos.

As diferenças entre o custo de aquisição e o justo valor dos activos e passivos identificáveis da associada na data de aquisição, se 
positivas, são reconhecidas como Goodwill e mantidas no valor de investimento em associadas. Se essas diferenças forem nega-
tivas são registadas como proveito do período na rubrica resultados apropriados de associadas e empreendimentos conjuntos.

É feita uma avaliação dos investimentos em associadas quando existem indícios de que o activo possa estar em imparidade, 
sendo registadas como custo as perdas por imparidade que se demonstrem existir.

Quando as perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores deixam de existir são objecto de reversão, excep-
to no que diz respeito ao Goodwill (nota 1.7).

Quando a participação do Grupo nas perdas da associada iguala ou ultrapassa o seu investimento na associada, o Grupo dei-
xa de reconhecer perdas adicionais, excepto se tiver incorrido em responsabilidades ou efectuado pagamentos em nome da 
associada.

Os ganhos não realizados em transacções com as associadas são eliminados na extensão da participação do Grupo nas as-
sociadas. As perdas não realizadas são também eliminadas, excepto se a transacção revelar evidência de imparidade de um 
bem transferido.

As políticas contabilísticas das associadas foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir consistência com as 
políticas adoptadas pelo Grupo.

1.4 Relato por segmentos

Segmento de negócio é um grupo de activos e operações do Grupo que estão sujeitos a riscos e retornos diferentes dos de 
outros segmentos de negócio.

Foram identificados quatro segmentos de negócio: produção de papel de impressão e escrita, produção de pasta celulósica, 
floresta e produção de energia.

O papel é produzido em Setúbal e na Figueira da Foz, em fábricas localizadas junto das fábricas de pasta de papel e a pasta de 
papel é produzida em três fábricas, localizadas em Setúbal, Cacia e Figueira da Foz.

A produção interna de madeira é efectuada em florestas plantadas em terrenos próprios e arrendados situados em território 
nacional. A madeira produzida é essencialmente consumida na produção de pasta de papel.

Na produção de papel é consumida uma parte significativa da produção própria de pasta. As vendas de ambos os produtos 
(pasta e papel) destinam-se essencialmente ao mercado externo.

A produção de energia é efectuada essencialmente em cogeração, produzindo-se vapor que é consumido pelo Grupo e electri-
cidade que é vendida para a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (a partir de 2007 a electricidade será vendida à EDP Serviço 
Universal, S.A.).

Segmento geográfico é uma área individualizada comprometida em fornecer produtos ou serviços num ambiente económico 
particular e que está sujeito a riscos e benefícios diferentes daqueles dos segmentos que operam em outros ambientes eco-
nómicos.

As políticas contabilísticas do relato por segmentos são as utilizadas consistentemente no Grupo. Todas as vendas e presta-
ções de serviços intersegmentais são a preços de mercado e todas as vendas e prestações de serviços intersegmentais são 
eliminadas na consolidação.

A informação relativa aos segmentos identificados encontra-se apresentada na nota 4.

1.5 Conversão cambial

1.5.1 Moeda Funcional e de Relato

Os elementos incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das entidades do Grupo são mensurados utilizando a 
moeda do ambiente económico em que a entidade opera (moeda funcional).

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em euros, sendo esta a moeda funcional e de relato do 
Grupo.

1.5.2 Saldos e transacções expressos em moedas estrangeiras

Todos os activos e passivos do Grupo expressos em moedas estrangeiras foram convertidos para euros utilizando as taxas de 
câmbio vigentes na data do balanço.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das 
transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data do balanço, foram registadas como proveitos e custos 
na demonstração dos resultados consolidados do exercício.

1.5.3 Empresas do Grupo

Os resultados e a posição financeira de todas as entidades do Grupo que possuam uma moeda funcional diferente da moeda 
de relato do Grupo são convertidos para a moeda de relato como segue:

(i)  Os activos e passivos de cada balanço são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data das demonstrações financeiras;
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(ii)  Os rendimentos e os gastos de cada demonstração dos resultados são convertidos pela taxa de câmbio média dos meses 
do período de reporte (a não ser que a taxa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas em 
vigor nas datas das transacções, sendo neste caso os rendimentos e os gastos convertidos pelas taxas de câmbio em vigor 
nas datas das transacções);

(iii) As diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como componente separada no capital próprio, na rubrica reservas 
de conversão cambial.

1.6 Activos Intangíveis

Os activos intangíveis, com excepção dos direitos de emissão de CO2, encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido 
de amortizações, pelo método das quotas constantes durante um período que varia entre 3 e 5 anos, e perdas por imparidade.

1.6.1 Direitos de emissão de CO2

As licenças de emissão de CO2 atribuídas ao Grupo no âmbito do Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2, a 
título gratuito, são registadas de acordo com a Interpretação Técnica nº 4 da Comissão de Normalização Contabilística Portugue-
sa isto é, na rubrica activos intangíveis pelo valor de mercado na data de atribuição por contrapartida de um passivo, na rubrica 
proveitos diferidos - subsídios a reconhecer, de igual montante.

Pelas emissões de CO2 efectuadas pelo Grupo é registado um custo operacional por contrapartida de um passivo e de proveito 
operacional em resultado do reconhecimento da quota parte de subsídio correspondente.

As vendas de direitos de emissão darão origem a um ganho ou perda apurada entre o valor de realização e o respectivo custo 
de aquisição, deduzido do correspondente subsídio do Estado, o qual é registado em outros rendimentos e ganhos operacionais 
ou outros gastos e perdas respectivamente.

À data do balanço as licenças de emissão em carteira são valorizados ao preço de mercado, sendo ajustados os passivos cor-
respondentes em outros credores pelas licenças a entregar em resultado das emissões efectuadas e em proveitos diferidos 
pelo excesso das licenças atribuídas face às emissões.

1.6.2 Marcas

Sempre que numa concentração de actividades empresariais sejam identificadas marcas, o Grupo procede ao seu reconheci-
mento em separado nas demonstrações financeiras consolidadas como um activo mensurado ao custo, o qual corresponde ao 
justo valor na data da aquisição.

Na mensuração subsequente as marcas encontram-se reflectidas nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo pelo 
seu custo deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

As marcas próprias não são relevadas nas demonstrações financeiras do Grupo uma vez que correspondem a activos intangí-
veis gerados internamente.

1.7 Goodwill

O Goodwill representa o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos activos e passivos identificáveis das subsidiárias/
associadas na data de aquisição. O Goodwill de aquisições de subsidiárias é apresentado no imobilizado incorpóreo, enquanto 
que o Goodwill de aquisições de associadas é incluído na rubrica de investimentos em associadas.

O Goodwill não é amortizado e está sujeito a testes de imparidade, numa base mínima anual. As perdas por imparidade 
relativas ao Goodwill não podem ser revertidas. Ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma entidade incluem o valor 
do Goodwill líquido que lhe corresponde.

1.8 Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo 
com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para as normas 
IFRS), deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

Os activos fixos tangíveis adquiridos posteriormente à data de transição são apresentados ao custo de aquisição deduzido de 
depreciações e perdas por imparidade. O custo de aquisição inclui todos os dispêndios directamente atribuíveis à aquisição 
dos bens.

Os custos subsequentes são incluídos no custo de aquisição do bem ou reconhecidos como activos separados, conforme 
apropriado, quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a empresa e o respectivo custo possa ser 
mensurado com fiabilidade.

Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no período em que são incorridos.

As amortizações são calculadas sobre o custo de aquisição, sendo utilizado essencialmente o método das quotas constantes 
anuais, a partir da data de entrada em funcionamento dos bens, utilizando-se as taxas que melhor reflectem a sua vida útil 
estimada, como segue:

Terrenos
Edifícios e outras construções 
Equipamentos:

Equipamento básico 
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios 
Equipamento administrativo 
Taras e vasilhames 
Outras imobilizações corpóreas 

 

Os valores residuais dos activos e as respectivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço.

Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do activo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável 
estimado mediante o registo de perdas por imparidade (nota 1.9).

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre os recebimentos das aliena-
ções e a quantia escriturada do activo, e são reconhecidos na demonstração dos resultados, como outros proveitos ou outros 
gastos operacionais.

Anos médios
de vida útil

14

12 – 30

6 – 25

5 - 9

 2 - 8

4 - 8

6

4 - 10

88

gr
up

o 
P

or
tu

ce
l S

op
or

ce
l

89

gr
up

o 
P

or
tu

ce
l S

op
or

ce
l



(ii)  Os rendimentos e os gastos de cada demonstração dos resultados são convertidos pela taxa de câmbio média dos meses 
do período de reporte (a não ser que a taxa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas em 
vigor nas datas das transacções, sendo neste caso os rendimentos e os gastos convertidos pelas taxas de câmbio em vigor 
nas datas das transacções);

(iii) As diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como componente separada no capital próprio, na rubrica reservas 
de conversão cambial.

1.6 Activos Intangíveis

Os activos intangíveis, com excepção dos direitos de emissão de CO2, encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido 
de amortizações, pelo método das quotas constantes durante um período que varia entre 3 e 5 anos, e perdas por imparidade.

1.6.1 Direitos de emissão de CO2

As licenças de emissão de CO2 atribuídas ao Grupo no âmbito do Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2, a 
título gratuito, são registadas de acordo com a Interpretação Técnica nº 4 da Comissão de Normalização Contabilística Portugue-
sa isto é, na rubrica activos intangíveis pelo valor de mercado na data de atribuição por contrapartida de um passivo, na rubrica 
proveitos diferidos - subsídios a reconhecer, de igual montante.

Pelas emissões de CO2 efectuadas pelo Grupo é registado um custo operacional por contrapartida de um passivo e de proveito 
operacional em resultado do reconhecimento da quota parte de subsídio correspondente.

As vendas de direitos de emissão darão origem a um ganho ou perda apurada entre o valor de realização e o respectivo custo 
de aquisição, deduzido do correspondente subsídio do Estado, o qual é registado em outros rendimentos e ganhos operacionais 
ou outros gastos e perdas respectivamente.

À data do balanço as licenças de emissão em carteira são valorizados ao preço de mercado, sendo ajustados os passivos cor-
respondentes em outros credores pelas licenças a entregar em resultado das emissões efectuadas e em proveitos diferidos 
pelo excesso das licenças atribuídas face às emissões.

1.6.2 Marcas

Sempre que numa concentração de actividades empresariais sejam identificadas marcas, o Grupo procede ao seu reconheci-
mento em separado nas demonstrações financeiras consolidadas como um activo mensurado ao custo, o qual corresponde ao 
justo valor na data da aquisição.

Na mensuração subsequente as marcas encontram-se reflectidas nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo pelo 
seu custo deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

As marcas próprias não são relevadas nas demonstrações financeiras do Grupo uma vez que correspondem a activos intangí-
veis gerados internamente.

1.7 Goodwill

O Goodwill representa o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos activos e passivos identificáveis das subsidiárias/
associadas na data de aquisição. O Goodwill de aquisições de subsidiárias é apresentado no imobilizado incorpóreo, enquanto 
que o Goodwill de aquisições de associadas é incluído na rubrica de investimentos em associadas.

O Goodwill não é amortizado e está sujeito a testes de imparidade, numa base mínima anual. As perdas por imparidade 
relativas ao Goodwill não podem ser revertidas. Ganhos ou perdas decorrentes da venda de uma entidade incluem o valor 
do Goodwill líquido que lhe corresponde.

1.8 Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo 
com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até 1 de Janeiro de 2004 (data de transição para as normas 
IFRS), deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

Os activos fixos tangíveis adquiridos posteriormente à data de transição são apresentados ao custo de aquisição deduzido de 
depreciações e perdas por imparidade. O custo de aquisição inclui todos os dispêndios directamente atribuíveis à aquisição 
dos bens.

Os custos subsequentes são incluídos no custo de aquisição do bem ou reconhecidos como activos separados, conforme 
apropriado, quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a empresa e o respectivo custo possa ser 
mensurado com fiabilidade.

Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no período em que são incorridos.

As amortizações são calculadas sobre o custo de aquisição, sendo utilizado essencialmente o método das quotas constantes 
anuais, a partir da data de entrada em funcionamento dos bens, utilizando-se as taxas que melhor reflectem a sua vida útil 
estimada, como segue:

Terrenos
Edifícios e outras construções 
Equipamentos:

Equipamento básico 
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios 
Equipamento administrativo 
Taras e vasilhames 
Outras imobilizações corpóreas 

 

Os valores residuais dos activos e as respectivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço.

Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do activo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável 
estimado mediante o registo de perdas por imparidade (nota 1.9).

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre os recebimentos das aliena-
ções e a quantia escriturada do activo, e são reconhecidos na demonstração dos resultados, como outros proveitos ou outros 
gastos operacionais.

Anos médios
de vida útil

14

12 – 30

6 – 25

5 - 9

 2 - 8

4 - 8

6

4 - 10
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1.9 Imparidade de activos não correntes

Os activos não correntes que não têm uma vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de 
imparidades anuais. Os activos sujeitos a amortização são revistos quanto à imparidade sempre que eventos ou alterações 
nas circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se encontram escriturados possa não ser recuperável.

Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia escriturada do activo face ao seu valor re-
cuperável. A quantia recuperável é a mais alta de entre o justo valor de um activo, deduzidos os gastos para venda, e o seu 
valor de uso.

Para realização dos testes por imparidade, os activos são agrupados ao mais baixo nível no qual se possam identificar sepa-
radamente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa a que pertence o activo), quando não seja possível fazê-lo 
individualmente, para cada activo.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por 
imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram (com excepção das perdas por imparidade do Goodwill – ver nota 
1.7). Esta análise é efectuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha 
revertido.

A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados como outros rendimentos e ganhos 
operacionais, a não ser que o activo tenha sido reavaliado, situação em que a reversão corresponderá a parte ou totalidade 
do acréscimo da reavaliação. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos an-
teriores.

1.10 Activos biológicos

Os activos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda no momento da colheita. Os 
activos biológicos do Grupo correspondem principalmente às florestas detidas para produção de madeira susceptível de 
incorporação no processo de fabrico de pasta de papel.

Na determinação do justo valor das florestas foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais 
foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos corresponden-
tes à natureza dos activos em avaliação, nomeadamente, a produtividade das florestas, o preço de venda da madeira deduzido 
do custo de corte, rechega e transporte, os custos de plantação e manutenção e a taxa de desconto.
A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que o 
Grupo espera obter dos activos florestais.

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período de corte, preço, custo e outras 
premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento do corte, a madeira é valorizada pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

1.11 Investimentos financeiros

O Grupo classifica os seus investimentos nas seguintes categorias: empréstimos concedidos e contas a receber, activos fi-
nanceiros ao justo valor através de resultados, investimentos detidos até à maturidade e activos financeiros disponíveis para 
venda.

A classificação depende do objectivo de aquisição do investimento. Os gestores determinam a classificação no momento de 
reconhecimento inicial dos investimentos e reavaliam essa classificação em cada data de relato.

Todas as aquisições e alienações destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respectivos contratos de 
compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, sendo o justo valor equivalente ao preço pago, incluin-
do despesas de transacção. A mensuração subsequente depende da categoria em que o investimento se insere, como segue:

1.11.1 Empréstimos concedidos e contas a receber

Os empréstimos concedidos e contas a receber são activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis 
e que não são cotados num mercado activo. São originados quando o Grupo fornece dinheiro, bens ou serviços directamente a 
um devedor, sem intenção de negociar a dívida.

São incluídos nos activos correntes, excepto quanto a maturidades superiores a 12 meses após a data do balanço, sendo nesse 
caso classificados como activos não-correntes.

Empréstimos concedidos e contas a receber são incluídos no balanço em valores a receber correntes (nota 21).

1.11.2 Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Esta categoria é subdividida em i) activos financeiros detidos para negociação e ii) activos designados ao justo valor através de 
resultados desde o seu início. Um activo financeiro é classificado nesta categoria se adquirido principalmente com o objectivo 
de venda a curto prazo ou se assim designado pelos gestores.

Os activos desta categoria são classificados como correntes se forem detidos para negociação ou sejam realizáveis no período 
até 12 meses da data de balanço. Estes investimentos são mensurados ao justo valor através da demonstração dos resultados.

1.11.3 Investimentos detidos até à maturidade

Os investimentos detidos até à maturidade são activos financeiros não derivados, com pagamentos fixos ou determináveis e 
maturidades fixas, que o Grupo tem intenção e capacidade para manter até à maturidade. Esta categoria de investimento está 
registada ao custo amortizado pelo método da taxa de juro efectiva.

1.11.4 Activos financeiros disponíveis para venda

Os activos financeiros disponíveis para venda são activos financeiros não derivados que são designados nesta categoria ou não 
são classificados em nenhuma das outras categorias. São incluídos em activos não correntes, excepto se os gestores enten-
derem alienar o investimento num prazo até 12 meses após a data do balanço.

Estes investimentos financeiros são contabilizados ao valor de mercado, entendido como o respectivo valor de cotação à data 
de balanço.

Se não existir mercado activo, o Grupo determina o justo valor através da aplicação de técnicas de avaliação, que incluem o 
uso de transacções comerciais recentes, a referência a outros instrumentos com características semelhantes, a análise de 
fluxos de caixa descontados e modelos de avaliação de opções modificados para incorporar as características específicas do 
emitente.
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1.9 Imparidade de activos não correntes

Os activos não correntes que não têm uma vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de 
imparidades anuais. Os activos sujeitos a amortização são revistos quanto à imparidade sempre que eventos ou alterações 
nas circunstâncias indicarem que o valor pelo qual se encontram escriturados possa não ser recuperável.

Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia escriturada do activo face ao seu valor re-
cuperável. A quantia recuperável é a mais alta de entre o justo valor de um activo, deduzidos os gastos para venda, e o seu 
valor de uso.

Para realização dos testes por imparidade, os activos são agrupados ao mais baixo nível no qual se possam identificar sepa-
radamente fluxos de caixa (unidades geradoras de fluxos de caixa a que pertence o activo), quando não seja possível fazê-lo 
individualmente, para cada activo.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as perdas por 
imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram (com excepção das perdas por imparidade do Goodwill – ver nota 
1.7). Esta análise é efectuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade anteriormente reconhecida tenha 
revertido.

A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados como outros rendimentos e ganhos 
operacionais, a não ser que o activo tenha sido reavaliado, situação em que a reversão corresponderá a parte ou totalidade 
do acréscimo da reavaliação. Contudo, a reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria 
reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em períodos an-
teriores.

1.10 Activos biológicos

Os activos biológicos são mensurados ao justo valor, deduzido dos custos estimados de venda no momento da colheita. Os 
activos biológicos do Grupo correspondem principalmente às florestas detidas para produção de madeira susceptível de 
incorporação no processo de fabrico de pasta de papel.

Na determinação do justo valor das florestas foi utilizado o método do valor presente de fluxos de caixa descontados, os quais 
foram apurados através de um modelo desenvolvido internamente, no qual foram considerados pressupostos corresponden-
tes à natureza dos activos em avaliação, nomeadamente, a produtividade das florestas, o preço de venda da madeira deduzido 
do custo de corte, rechega e transporte, os custos de plantação e manutenção e a taxa de desconto.
A taxa de desconto utilizada corresponde a uma taxa de mercado, determinada tendo em consideração a rentabilidade que o 
Grupo espera obter dos activos florestais.

As alterações ao justo valor resultantes de alterações de estimativas de crescimento, período de corte, preço, custo e outras 
premissas são reconhecidas como proveitos ou gastos operacionais.

No momento do corte, a madeira é valorizada pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda.

1.11 Investimentos financeiros

O Grupo classifica os seus investimentos nas seguintes categorias: empréstimos concedidos e contas a receber, activos fi-
nanceiros ao justo valor através de resultados, investimentos detidos até à maturidade e activos financeiros disponíveis para 
venda.

A classificação depende do objectivo de aquisição do investimento. Os gestores determinam a classificação no momento de 
reconhecimento inicial dos investimentos e reavaliam essa classificação em cada data de relato.

Todas as aquisições e alienações destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respectivos contratos de 
compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira.

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, sendo o justo valor equivalente ao preço pago, incluin-
do despesas de transacção. A mensuração subsequente depende da categoria em que o investimento se insere, como segue:

1.11.1 Empréstimos concedidos e contas a receber

Os empréstimos concedidos e contas a receber são activos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou determináveis 
e que não são cotados num mercado activo. São originados quando o Grupo fornece dinheiro, bens ou serviços directamente a 
um devedor, sem intenção de negociar a dívida.

São incluídos nos activos correntes, excepto quanto a maturidades superiores a 12 meses após a data do balanço, sendo nesse 
caso classificados como activos não-correntes.

Empréstimos concedidos e contas a receber são incluídos no balanço em valores a receber correntes (nota 21).

1.11.2 Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Esta categoria é subdividida em i) activos financeiros detidos para negociação e ii) activos designados ao justo valor através de 
resultados desde o seu início. Um activo financeiro é classificado nesta categoria se adquirido principalmente com o objectivo 
de venda a curto prazo ou se assim designado pelos gestores.

Os activos desta categoria são classificados como correntes se forem detidos para negociação ou sejam realizáveis no período 
até 12 meses da data de balanço. Estes investimentos são mensurados ao justo valor através da demonstração dos resultados.

1.11.3 Investimentos detidos até à maturidade

Os investimentos detidos até à maturidade são activos financeiros não derivados, com pagamentos fixos ou determináveis e 
maturidades fixas, que o Grupo tem intenção e capacidade para manter até à maturidade. Esta categoria de investimento está 
registada ao custo amortizado pelo método da taxa de juro efectiva.

1.11.4 Activos financeiros disponíveis para venda

Os activos financeiros disponíveis para venda são activos financeiros não derivados que são designados nesta categoria ou não 
são classificados em nenhuma das outras categorias. São incluídos em activos não correntes, excepto se os gestores enten-
derem alienar o investimento num prazo até 12 meses após a data do balanço.

Estes investimentos financeiros são contabilizados ao valor de mercado, entendido como o respectivo valor de cotação à data 
de balanço.

Se não existir mercado activo, o Grupo determina o justo valor através da aplicação de técnicas de avaliação, que incluem o 
uso de transacções comerciais recentes, a referência a outros instrumentos com características semelhantes, a análise de 
fluxos de caixa descontados e modelos de avaliação de opções modificados para incorporar as características específicas do 
emitente.
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As mais e menos valias potenciais resultantes são registadas directamente na reserva de justo valor, em capitais próprios, 
até que o investimento financeiro seja vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, momento em que o ganho ou perda 
acumulado anteriormente reconhecido na reserva de justo valor é incluído no resultado líquido do período.

Caso não exista um valor de mercado ou não o seja possível determinar, os investimentos em causa são mantidos ao custo de 
aquisição. São constituídas provisões para redução de valor nos casos que se justifiquem.

O Grupo avalia, em cada data de balanço, se há uma evidência objectiva de que um activo financeiro ou um grupo de activos 
financeiros sofreram uma perda por imparidade. Se existir uma diminuição no justo valor por um período prolongado dos ac-
tivos disponíveis para venda, a perda cumulativa – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor corrente, 
menos qualquer perda por imparidade nesse activo financeiro que já foi reconhecida em resultados – é anulada através do 
capital próprio e reconhecida no resultado do período.

Uma perda por imparidade reconhecida relativamente a activos financeiros disponíveis para venda é revertida se a perda tiver 
sido causada por eventos externos específicos de natureza excepcional que não se espera que se repitam mas que aconteci-
mentos externos posteriores tenham feito reverter, sendo que nestas circunstâncias a reversão não afecta a demonstração dos 
resultados, registando-se a subsequente flutuação positiva do activo na reserva de justo valor.

1.12 Instrumentos financeiros derivados

O Grupo utiliza instrumentos financeiros derivados com o objectivo de gerir os riscos financeiros a que se encontra sujeito.

Sempre que as expectativas de evolução de taxas de juro e de câmbio o justifiquem, o Grupo procura contratar operações de 
protecção contra movimentos adversos, através de instrumentos derivados, tais como interest rate swaps (IRS), caps e floors, 
forwards, options, etc.

Na selecção de instrumentos financeiros derivados são essencialmente valorizados os aspectos económicos dos 
mesmos.

As operações que qualifiquem como instrumentos de cobertura em relações de cobertura de fluxo de caixa são registadas no 
balanço pelo seu justo valor.

Na medida em que sejam consideradas coberturas eficazes, as variações no justo valor dos IRS são inicialmente registadas 
por contrapartida de capitais próprios e posteriormente reclassificadas para a rubrica de custos financeiros, na data do ven-
cimento.

Desta forma e em termos líquidos, os custos associados aos itens cobertos são periodificados à taxa inerente à operação de 
cobertura contratada. Os ganhos ou perdas decorrentes de rescisão antecipada deste tipo de instrumento são reconhecidos 
em resultados aquando da sua ocorrência.

Apesar de os derivados contratados pelo Grupo corresponderem a instrumentos eficazes na cobertura económica de riscos, 
nem todos qualificam como instrumentos de cobertura contabilística de acordo com as regras e requisitos do IAS 39. Os ins-
trumentos que não qualifiquem como instrumentos de cobertura contabilística são registados no balanço pelo seu justo valor 
e as variações no mesmo são reconhecidas em custos financeiros.

Sempre que possível, o justo valor dos derivados é estimado com base em instrumentos cotados. Na ausência de preços de 
mercado, o justo valor dos derivados é estimado através do método de fluxos de caixa descontados e modelos de valorização 
de opções, de acordo com pressupostos geralmente utilizados no mercado.

O justo valor dos instrumentos financeiros derivados encontra-se incluído nas rubricas de valores a receber correntes e de 
valores a pagar correntes.

1.13 Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto diferido. O imposto corrente sobre o rendimento é determina-
do com base nos resultados líquidos, ajustados em conformidade com a legislação fiscal vigente à data de balanço, conside-
rando para os períodos intercalares a taxa anual efectiva de imposto estimada.

O imposto diferido é calculado com base na responsabilidade de balanço, sobre as diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a determinação do imposto diferido é utilizada a 
taxa fiscal que se espera estar em vigor no período em que as diferenças temporárias serão revertidas.

São reconhecidos impostos diferidos activos sempre que exista razoável segurança de que serão gerados lucros futuros contra 
os quais poderão ser utilizados. Os impostos diferidos activos são revistos periodicamente e reduzidos sempre que deixe de ser 
provável que os mesmos possam ser utilizados.

Os impostos diferidos são registados como custo ou proveito do exercício, excepto se resultarem de valores registados directa-
mente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é também registado na mesma rubrica.

1.14 Inventários

Os inventários encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

i) Mercadorias e matérias-primas

As mercadorias e as matérias-primas encontram-se valorizadas ao mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável 
líquido. O custo de aquisção inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como 
método de custeio.

ii) Produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso

Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao mais baixo de entre o 
custo de produção (que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, tomando por 
base o nível normal de produção) e o valor realizável líquido.

O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado deduzido dos custos estimados de acabamento e de comer-
cialização. As diferenças entre o custo e o valor realizável líquido, se inferior, são registadas em custos operacionais.

1.15 Valores a receber correntes

Os saldos de clientes e outros activos correntes são contabilizados pelo valor nominal deduzido de perdas por imparidade, 
necessárias para os colocar ao seu valor realizável líquido esperado.

As perdas por imparidade são registadas quando existe uma evidência objectiva de que o Grupo não receberá a totalidade dos 
montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.
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As mais e menos valias potenciais resultantes são registadas directamente na reserva de justo valor, em capitais próprios, 
até que o investimento financeiro seja vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, momento em que o ganho ou perda 
acumulado anteriormente reconhecido na reserva de justo valor é incluído no resultado líquido do período.

Caso não exista um valor de mercado ou não o seja possível determinar, os investimentos em causa são mantidos ao custo de 
aquisição. São constituídas provisões para redução de valor nos casos que se justifiquem.

O Grupo avalia, em cada data de balanço, se há uma evidência objectiva de que um activo financeiro ou um grupo de activos 
financeiros sofreram uma perda por imparidade. Se existir uma diminuição no justo valor por um período prolongado dos ac-
tivos disponíveis para venda, a perda cumulativa – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o justo valor corrente, 
menos qualquer perda por imparidade nesse activo financeiro que já foi reconhecida em resultados – é anulada através do 
capital próprio e reconhecida no resultado do período.

Uma perda por imparidade reconhecida relativamente a activos financeiros disponíveis para venda é revertida se a perda tiver 
sido causada por eventos externos específicos de natureza excepcional que não se espera que se repitam mas que aconteci-
mentos externos posteriores tenham feito reverter, sendo que nestas circunstâncias a reversão não afecta a demonstração dos 
resultados, registando-se a subsequente flutuação positiva do activo na reserva de justo valor.

1.12 Instrumentos financeiros derivados

O Grupo utiliza instrumentos financeiros derivados com o objectivo de gerir os riscos financeiros a que se encontra sujeito.

Sempre que as expectativas de evolução de taxas de juro e de câmbio o justifiquem, o Grupo procura contratar operações de 
protecção contra movimentos adversos, através de instrumentos derivados, tais como interest rate swaps (IRS), caps e floors, 
forwards, options, etc.

Na selecção de instrumentos financeiros derivados são essencialmente valorizados os aspectos económicos dos 
mesmos.

As operações que qualifiquem como instrumentos de cobertura em relações de cobertura de fluxo de caixa são registadas no 
balanço pelo seu justo valor.

Na medida em que sejam consideradas coberturas eficazes, as variações no justo valor dos IRS são inicialmente registadas 
por contrapartida de capitais próprios e posteriormente reclassificadas para a rubrica de custos financeiros, na data do ven-
cimento.

Desta forma e em termos líquidos, os custos associados aos itens cobertos são periodificados à taxa inerente à operação de 
cobertura contratada. Os ganhos ou perdas decorrentes de rescisão antecipada deste tipo de instrumento são reconhecidos 
em resultados aquando da sua ocorrência.

Apesar de os derivados contratados pelo Grupo corresponderem a instrumentos eficazes na cobertura económica de riscos, 
nem todos qualificam como instrumentos de cobertura contabilística de acordo com as regras e requisitos do IAS 39. Os ins-
trumentos que não qualifiquem como instrumentos de cobertura contabilística são registados no balanço pelo seu justo valor 
e as variações no mesmo são reconhecidas em custos financeiros.

Sempre que possível, o justo valor dos derivados é estimado com base em instrumentos cotados. Na ausência de preços de 
mercado, o justo valor dos derivados é estimado através do método de fluxos de caixa descontados e modelos de valorização 
de opções, de acordo com pressupostos geralmente utilizados no mercado.

O justo valor dos instrumentos financeiros derivados encontra-se incluído nas rubricas de valores a receber correntes e de 
valores a pagar correntes.

1.13 Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto diferido. O imposto corrente sobre o rendimento é determina-
do com base nos resultados líquidos, ajustados em conformidade com a legislação fiscal vigente à data de balanço, conside-
rando para os períodos intercalares a taxa anual efectiva de imposto estimada.

O imposto diferido é calculado com base na responsabilidade de balanço, sobre as diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a determinação do imposto diferido é utilizada a 
taxa fiscal que se espera estar em vigor no período em que as diferenças temporárias serão revertidas.

São reconhecidos impostos diferidos activos sempre que exista razoável segurança de que serão gerados lucros futuros contra 
os quais poderão ser utilizados. Os impostos diferidos activos são revistos periodicamente e reduzidos sempre que deixe de ser 
provável que os mesmos possam ser utilizados.

Os impostos diferidos são registados como custo ou proveito do exercício, excepto se resultarem de valores registados directa-
mente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é também registado na mesma rubrica.

1.14 Inventários

Os inventários encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

i) Mercadorias e matérias-primas

As mercadorias e as matérias-primas encontram-se valorizadas ao mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável 
líquido. O custo de aquisção inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como 
método de custeio.

ii) Produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso

Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao mais baixo de entre o 
custo de produção (que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, tomando por 
base o nível normal de produção) e o valor realizável líquido.

O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado deduzido dos custos estimados de acabamento e de comer-
cialização. As diferenças entre o custo e o valor realizável líquido, se inferior, são registadas em custos operacionais.

1.15 Valores a receber correntes

Os saldos de clientes e outros activos correntes são contabilizados pelo valor nominal deduzido de perdas por imparidade, 
necessárias para os colocar ao seu valor realizável líquido esperado.

As perdas por imparidade são registadas quando existe uma evidência objectiva de que o Grupo não receberá a totalidade dos 
montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.
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1.16 Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo com maturi-
dade até 3 meses, que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

1.17 Capital Social e Acções Próprias

As acções ordinárias são classificadas no capital próprio.

Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções ou outros instrumentos de capital próprio são apresentados 
como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão.

Os custos directamente imputáveis à emissão de novas acções ou opções, para a aquisição de um negócio são incluídos no 
custo de aquisição, como parte do valor da compra.

Quando alguma empresa do Grupo adquire acções da empresa-mãe (acções próprias) o pagamento, que inclui os custos in-
crementais directamente atribuíveis (líquidos de impostos), é deduzido ao capital próprio atribuível aos detentores do capital 
da empresa até que as acções sejam canceladas, reemitidas ou alienadas. 

Quando tais acções são subsequentemente vendidas ou reemitidas, qualquer recebimento, líquido de custos de transacção 
directamente atribuíveis e de impostos, é reflectido directamente no capital próprio.

1.18 Passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transacção incorridos.

Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado; qualquer diferença entre os recebi-
mentos (líquidos de custos de transacção) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do 
período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efectiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, excepto se o Grupo possuir um direito incondicional de diferir 
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

1.19 Encargos financeiros com empréstimos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são geralmente reconhecidos como custos financeiros, de acordo com 
o princípio da especialização dos exercícios e em conformidade com o método da taxa de juro efectiva.

Os encargos financeiros de empréstimos directamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de activos fixos 
são capitalizados, fazendo parte do custo do activo. A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das 
actividades de construção ou desenvolvimento do activo e é interrompida após o início de utilização ou quando o projecto em 
causa se encontre suspenso.
 
Quaisquer proveitos financeiros gerados por empréstimos, directamente relacionados com um investimento específico, são 
deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

1.20 Provisões

São reconhecidas provisões sempre que o Grupo tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos 
passados, seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efectuada uma 
estimativa fiável do montante da obrigação.

Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. As provisões são revistas na data de balanço e são ajustadas 
de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data.

O Grupo incorre em dispêndios e assume passivos de carácter ambiental. Assim, os dispêndios com equipamentos e técnicas 
operativas que assegurem o cumprimento da legislação e dos regulamentos aplicáveis (bem como a redução dos impactos 
ambientais para níveis que não excedam os correspondentes a uma aplicação viável das melhores tecnologias disponíveis 
desde as referentes à minimização do consumo energético, das emissões atmosféricas, da produção de resíduos e do ruído, 
às estabelecidas para a execução de planos de requalificação visual e paisagística) são capitalizados quando se destinem a 
servir de modo duradouro a actividade do Grupo, bem como se relacionem com benefícios económicos futuros e que permitam 
prolongar a vida, aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros activos detidos pelo Grupo.

1.21 Pensões e outros benefícios

1.21.1 Planos de pensões de benefícios definidos

Algumas subsidiárias do Grupo assumiram o compromisso de pagar aos seus empregados prestações pecuniárias a título 
de complementos de pensões de reforma por velhice, invalidez, reforma antecipada e pensões de sobrevivência, constituindo 
planos de pensões de benefícios definidos.

Assumiram também a responsabilidade pelo pagamento de pré-reformas, nos termos de acordos celebrados com diversos 
empregados, até ao momento da sua passagem à reforma pela Segurança Social. Estes pagamentos mensais correspondem 
a parte do salário do empregado à data da pré-reforma. O valor actual das responsabilidades por pagamentos futuros de pré-
reforma é determinado por cálculo actuarial e registado como custo do período em que se celebra o acordo de pré-reforma.

Conforme referido na nota 27, o Grupo constituiu fundos de pensões autónomos como forma de financiar uma parte das suas 
responsabilidades por aqueles pagamentos.

De acordo com o IAS 19, as empresas com planos de pensões reconhecem os custos com a atribuição destes benefícios à 
medida que os serviços são prestados pelos empregados beneficiários. Deste modo a responsabilidade total do Grupo é esti-
mada, pelo menos, semestralmente, à data dos fechos intercalar e anual de contas, para cada plano separadamente, por uma 
entidade especializada e independente de acordo com o método das unidades de crédito projectadas.

Os custos por responsabilidades passadas, que resultem da implementação de um novo plano ou acréscimos nos benefícios 
atribuídos, são reconhecidos imediatamente em resultados, nas situações em que os benefícios se encontrem a ser pagos ou 
se encontrem vencidos.

A responsabilidade assim determinada é apresentada no balanço, deduzida do valor de mercado dos fundos constituídos, na 
rubrica de obrigações com pensões de reforma nos passivos não correntes no caso de insuficiência e nos activos não corren-
tes, em situações de sobrefinanciamento.
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1.16 Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo com maturi-
dade até 3 meses, que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

1.17 Capital Social e Acções Próprias

As acções ordinárias são classificadas no capital próprio.

Os custos directamente atribuíveis à emissão de novas acções ou outros instrumentos de capital próprio são apresentados 
como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão.

Os custos directamente imputáveis à emissão de novas acções ou opções, para a aquisição de um negócio são incluídos no 
custo de aquisição, como parte do valor da compra.

Quando alguma empresa do Grupo adquire acções da empresa-mãe (acções próprias) o pagamento, que inclui os custos in-
crementais directamente atribuíveis (líquidos de impostos), é deduzido ao capital próprio atribuível aos detentores do capital 
da empresa até que as acções sejam canceladas, reemitidas ou alienadas. 

Quando tais acções são subsequentemente vendidas ou reemitidas, qualquer recebimento, líquido de custos de transacção 
directamente atribuíveis e de impostos, é reflectido directamente no capital próprio.

1.18 Passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transacção incorridos.

Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado; qualquer diferença entre os recebi-
mentos (líquidos de custos de transacção) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do 
período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efectiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, excepto se o Grupo possuir um direito incondicional de diferir 
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

1.19 Encargos financeiros com empréstimos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são geralmente reconhecidos como custos financeiros, de acordo com 
o princípio da especialização dos exercícios e em conformidade com o método da taxa de juro efectiva.

Os encargos financeiros de empréstimos directamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de activos fixos 
são capitalizados, fazendo parte do custo do activo. A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das 
actividades de construção ou desenvolvimento do activo e é interrompida após o início de utilização ou quando o projecto em 
causa se encontre suspenso.
 
Quaisquer proveitos financeiros gerados por empréstimos, directamente relacionados com um investimento específico, são 
deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

1.20 Provisões

São reconhecidas provisões sempre que o Grupo tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos 
passados, seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efectuada uma 
estimativa fiável do montante da obrigação.

Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. As provisões são revistas na data de balanço e são ajustadas 
de modo a reflectir a melhor estimativa a essa data.

O Grupo incorre em dispêndios e assume passivos de carácter ambiental. Assim, os dispêndios com equipamentos e técnicas 
operativas que assegurem o cumprimento da legislação e dos regulamentos aplicáveis (bem como a redução dos impactos 
ambientais para níveis que não excedam os correspondentes a uma aplicação viável das melhores tecnologias disponíveis 
desde as referentes à minimização do consumo energético, das emissões atmosféricas, da produção de resíduos e do ruído, 
às estabelecidas para a execução de planos de requalificação visual e paisagística) são capitalizados quando se destinem a 
servir de modo duradouro a actividade do Grupo, bem como se relacionem com benefícios económicos futuros e que permitam 
prolongar a vida, aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros activos detidos pelo Grupo.

1.21 Pensões e outros benefícios

1.21.1 Planos de pensões de benefícios definidos

Algumas subsidiárias do Grupo assumiram o compromisso de pagar aos seus empregados prestações pecuniárias a título 
de complementos de pensões de reforma por velhice, invalidez, reforma antecipada e pensões de sobrevivência, constituindo 
planos de pensões de benefícios definidos.

Assumiram também a responsabilidade pelo pagamento de pré-reformas, nos termos de acordos celebrados com diversos 
empregados, até ao momento da sua passagem à reforma pela Segurança Social. Estes pagamentos mensais correspondem 
a parte do salário do empregado à data da pré-reforma. O valor actual das responsabilidades por pagamentos futuros de pré-
reforma é determinado por cálculo actuarial e registado como custo do período em que se celebra o acordo de pré-reforma.

Conforme referido na nota 27, o Grupo constituiu fundos de pensões autónomos como forma de financiar uma parte das suas 
responsabilidades por aqueles pagamentos.

De acordo com o IAS 19, as empresas com planos de pensões reconhecem os custos com a atribuição destes benefícios à 
medida que os serviços são prestados pelos empregados beneficiários. Deste modo a responsabilidade total do Grupo é esti-
mada, pelo menos, semestralmente, à data dos fechos intercalar e anual de contas, para cada plano separadamente, por uma 
entidade especializada e independente de acordo com o método das unidades de crédito projectadas.

Os custos por responsabilidades passadas, que resultem da implementação de um novo plano ou acréscimos nos benefícios 
atribuídos, são reconhecidos imediatamente em resultados, nas situações em que os benefícios se encontrem a ser pagos ou 
se encontrem vencidos.

A responsabilidade assim determinada é apresentada no balanço, deduzida do valor de mercado dos fundos constituídos, na 
rubrica de obrigações com pensões de reforma nos passivos não correntes no caso de insuficiência e nos activos não corren-
tes, em situações de sobrefinanciamento.
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Os desvios actuariais, resultantes das diferenças entre os pressupostos utilizados para efeito de apuramento de responsabili-
dades e o que efectivamente ocorreu (bem como de alterações efectuadas aos mesmos e do diferencial entre o valor esperado 
da rentabilidade dos activos dos fundos e a rentabilidade real) são reconhecidos, quando incorridos, directamente em capitais 
próprios.

Os ganhos e perdas gerados por um corte ou uma liquidação de um plano de pensões de benefícios definidos são reconhecidos 
em resultados do exercício quando o corte ou a liquidação ocorrer.

Um corte ocorre quando se verifica uma redução material no número de empregados ou o plano é alterado de forma a que os 
benefícios atribuídos sejam reduzidos, com efeito material.

1.21.2 Férias, subsídio de férias e prémios

De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores têm, anualmente, direito a 25 dias úteis de férias, bem como a um mês 
de subsídio de férias, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.

De acordo com o Sistema de Gestão de Desempenho vigente, os trabalhadores têm direito a uma gratificação de acordo com 
os objectivos definidos anualmente, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.

Assim, estas responsabilidades são registadas no período em que os trabalhadores adquirem o respectivo direito, indepen-
dentemente da data do seu pagamento, e o saldo por liquidar à data de balanço está relevado na rubrica de valores a pagar 
correntes.

1.22 Valores a pagar correntes

Os saldos de fornecedores e outros passivos correntes são registados pelo seu valor nominal.

1.23 Subsídios

Os subsídios estatais só são reconhecidos após existir segurança de que o Grupo cumprirá as condições inerentes aos mes-
mos e que os subsídios serão recebidos.

Os subsídios à exploração, recebidos com o objectivo de compensar o Grupo por custos incorridos, são registados na demons-
tração dos resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os custos que aqueles subsídios 
visam compensar.

Os subsídios relacionados com activos biológicos valorizados pelo seu justo valor, conforme o IAS 41, são reconhecidos na 
demonstração dos resultados quando os termos e condições de atribuição do subsídio estiverem satisfeitos.

Os subsídios ao investimento recebidos com o objectivo de compensar o Grupo por investimentos efectuados em activos imo-
bilizados são incluídos na rubrica valores a pagar correntes e são reconhecidos em resultados durante a vida útil estimada do 
respectivo activo subsidiado.

1.24 Locações

Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes responsabilidades 
são contabilizados pelo método financeiro.

De acordo com este método o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a correspondente responsabilidade é regis-
tada no passivo na rubrica de empréstimos, os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada confor-
me descrito na nota 1.8, são registados como custos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

As locações em que uma parte significativa dos riscos e benefícios da propriedade é assumida pelo locador sendo o Grupo 
locatário, são classificadas como locações operacionais. Os pagamentos efectuados nas locações operacionais, líquidos de 
quaisquer incentivos recebidos do locador, são registados na demonstração dos resultados durante o período da locação.

1.24.1 Locações incluídas em contratos conforme IFRIC 4

O Grupo reconhece uma locação operacional ou financeira sempre que celebre um acordo, compreendendo uma transacção 
ou uma série de transacções relacionadas, que, mesmo não assumindo a forma legal de uma locação, transmita um direito de 
usar um activo em retorno de um pagamento ou de uma série de pagamentos.

1.25 Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras do Gru-
po no período em que os dividendos são aprovados pelos accionistas e até ao momento da sua liquidação financeira.

1.26 Rédito e especialização dos exercícios

Os proveitos decorrentes de vendas são reconhecidos na demonstração dos resultados consolidada quando os riscos e bene-
fícios inerentes à posse dos activos são transferidos para o comprador e o montante dos proveitos possa ser razoavelmente 
quantificado.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do 
montante recebido ou a receber.

Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são reconhecidos na demonstração dos resultados consolidada com refe-
rência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

As receitas com os dividendos são reconhecidas quando é atribuído aos sócios ou accionistas o direito de os receberem.

Os juros recebidos são reconhecidos pelo princípio da especialização do exercício, tendo em consideração o montante a rece-
ber e a taxa de juro efectiva durante o período até à maturidade.

As empresas do Grupo registam os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, pelo 
qual os custos e proveitos são reconhecidos à medida em que são gerados, independentemente do momento em que são 
recebidos ou pagos.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes custos e proveitos são registadas nas rubricas va-
lores a receber correntes e valores a pagar correntes (notas 21 e 30 respectivamente).

1.27 Activos e passivos contingentes

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros não seja 
provável não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo divulgados no anexo, a menos que a pos-
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Os desvios actuariais, resultantes das diferenças entre os pressupostos utilizados para efeito de apuramento de responsabili-
dades e o que efectivamente ocorreu (bem como de alterações efectuadas aos mesmos e do diferencial entre o valor esperado 
da rentabilidade dos activos dos fundos e a rentabilidade real) são reconhecidos, quando incorridos, directamente em capitais 
próprios.

Os ganhos e perdas gerados por um corte ou uma liquidação de um plano de pensões de benefícios definidos são reconhecidos 
em resultados do exercício quando o corte ou a liquidação ocorrer.

Um corte ocorre quando se verifica uma redução material no número de empregados ou o plano é alterado de forma a que os 
benefícios atribuídos sejam reduzidos, com efeito material.

1.21.2 Férias, subsídio de férias e prémios

De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores têm, anualmente, direito a 25 dias úteis de férias, bem como a um mês 
de subsídio de férias, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.

De acordo com o Sistema de Gestão de Desempenho vigente, os trabalhadores têm direito a uma gratificação de acordo com 
os objectivos definidos anualmente, direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.

Assim, estas responsabilidades são registadas no período em que os trabalhadores adquirem o respectivo direito, indepen-
dentemente da data do seu pagamento, e o saldo por liquidar à data de balanço está relevado na rubrica de valores a pagar 
correntes.

1.22 Valores a pagar correntes

Os saldos de fornecedores e outros passivos correntes são registados pelo seu valor nominal.

1.23 Subsídios

Os subsídios estatais só são reconhecidos após existir segurança de que o Grupo cumprirá as condições inerentes aos mes-
mos e que os subsídios serão recebidos.

Os subsídios à exploração, recebidos com o objectivo de compensar o Grupo por custos incorridos, são registados na demons-
tração dos resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os custos que aqueles subsídios 
visam compensar.

Os subsídios relacionados com activos biológicos valorizados pelo seu justo valor, conforme o IAS 41, são reconhecidos na 
demonstração dos resultados quando os termos e condições de atribuição do subsídio estiverem satisfeitos.

Os subsídios ao investimento recebidos com o objectivo de compensar o Grupo por investimentos efectuados em activos imo-
bilizados são incluídos na rubrica valores a pagar correntes e são reconhecidos em resultados durante a vida útil estimada do 
respectivo activo subsidiado.

1.24 Locações

Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes responsabilidades 
são contabilizados pelo método financeiro.

De acordo com este método o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a correspondente responsabilidade é regis-
tada no passivo na rubrica de empréstimos, os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo, calculada confor-
me descrito na nota 1.8, são registados como custos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

As locações em que uma parte significativa dos riscos e benefícios da propriedade é assumida pelo locador sendo o Grupo 
locatário, são classificadas como locações operacionais. Os pagamentos efectuados nas locações operacionais, líquidos de 
quaisquer incentivos recebidos do locador, são registados na demonstração dos resultados durante o período da locação.

1.24.1 Locações incluídas em contratos conforme IFRIC 4

O Grupo reconhece uma locação operacional ou financeira sempre que celebre um acordo, compreendendo uma transacção 
ou uma série de transacções relacionadas, que, mesmo não assumindo a forma legal de uma locação, transmita um direito de 
usar um activo em retorno de um pagamento ou de uma série de pagamentos.

1.25 Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras do Gru-
po no período em que os dividendos são aprovados pelos accionistas e até ao momento da sua liquidação financeira.

1.26 Rédito e especialização dos exercícios

Os proveitos decorrentes de vendas são reconhecidos na demonstração dos resultados consolidada quando os riscos e bene-
fícios inerentes à posse dos activos são transferidos para o comprador e o montante dos proveitos possa ser razoavelmente 
quantificado.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do 
montante recebido ou a receber.

Os proveitos decorrentes da prestação de serviços são reconhecidos na demonstração dos resultados consolidada com refe-
rência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

As receitas com os dividendos são reconhecidas quando é atribuído aos sócios ou accionistas o direito de os receberem.

Os juros recebidos são reconhecidos pelo princípio da especialização do exercício, tendo em consideração o montante a rece-
ber e a taxa de juro efectiva durante o período até à maturidade.

As empresas do Grupo registam os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, pelo 
qual os custos e proveitos são reconhecidos à medida em que são gerados, independentemente do momento em que são 
recebidos ou pagos.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes custos e proveitos são registadas nas rubricas va-
lores a receber correntes e valores a pagar correntes (notas 21 e 30 respectivamente).

1.27 Activos e passivos contingentes

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros não seja 
provável não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo divulgados no anexo, a menos que a pos-
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bilidade de se concretizar a saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objecto 
de divulgação. São reconhecidas provisões para passivos contingentes que satisfaçam as condições previstas na Nota 1.20.

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas mas divulgados no anexo quando 
é provável a existência de um benefício económico futuro (ver nota 37).

1.28 Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são 
reflectidos nas demonstrações financeiras consolidadas.

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras consolidadas, se materiais.

1.29 Novas IFRS’s e IFRIC’s e alterações

1.29.1 Novas normas e alterações com impacto nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo

Interpretação IFRIC 4

O regulamento (CE) nº 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro adoptou o texto da interpretação IFRIC 4, o qual proporciona 
orientação sobre como avaliar se um acordo contém uma locação, com efeitos a 1 de Janeiro de 2006.

Pela sua adopção, os impactos nas demonstrações financeiras consolidadas do período findo em 1 de Dezembro de 2006, 
resultam da aplicação da interpretação IFRIC 4 ao contrato de fornecimento de energia eléctrica e vapor celebrado pela subsi-
diária Soporcel com a Soporgen (sociedade na qual o Grupo detém 8% do capital social), empresa de co-geração do Grupo EDP 
constituída em 1999 com o propósito de assegurar o fornecimento de energia eléctrica e vapor à subsidiária referida.

Assim, os activos da Soporgen, objecto do presente contrato, encontram-se relevados, retrospectivamente, nas demonstrações 
financeiras de 31 de Dezembro de 2005 e nas de 31 de Dezembro de 2006 do Grupo como se de uma efectiva locação financeira 
se tratasse (nota 1.2).

Alterações à IAS 19

Em 16 de Dezembro de 2004 o IASB emitiu uma alteração à IAS 19, na qual é introduzida uma opção quanto ao reconhecimento 
dos ganhos ou perdas actuariais de planos de benefícios definidos.

Esta alteração, que vem permitir o reconhecimento dos ganhos e perdas actuariais directamente numa rubrica de capitais 
próprios fora do resultado líquido, foi adoptada pela União Europeia no segundo semestre de 2005, em conformidade com o 
regulamento (CE) nº 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro.

O Grupo procedeu, já no exercício de 2005, à adopção da alteração desta norma, pelo que reconheceu os ganhos ou perdas 
actuariais directamente em capitais próprios, na rubrica resultados transitados, retrospectivamente a 1 de Janeiro de 2004.

1.29.2 Novas normas e alterações de aplicação não mandatória em 31 de Dezembro de 2006

Os regulamentos (CE) n.º 108/2006, n.º 708/2006 e n.º 1329/2006 da Comissão, de 11 de Janeiro, de 8 de Maio e de 8 de Se-
tembro, adoptaram a IFRS 7 e as IFRIC 7, 8 e 9 e introduziram alterações ao IAS 1, cuja aplicação ainda não é mandatória em 

31 de Dezembro de 2006. O Grupo não aplicou estes novos normativos ou as alterações a normativos já em vigor, nem a sua 
aplicação terá efeito relevante nas presentes demonstrações financeiras.

2. Gestão do Risco

2.1 Factores do risco financeiro

As actividades do Grupo estão expostas a uma variedade de factores de riscos financeiros: risco cambial, risco de taxa de juro, risco 
de crédito e risco de liquidez. O Grupo detém um programa de gestão do risco que foca a sua análise nos mercados financeiros 
procurando minimizar os potenciais efeitos adversos na performance financeira do Grupo. 

A gestão do risco é conduzida pela Direcção Financeira de acordo com políticas aprovadas pela Administração. A Direcção 
Financeira avalia e realiza coberturas de riscos financeiros em estrita cooperação com as unidades operacionais do Grupo.

A Administração providencia princípios para a gestão do risco como um todo e políticas que cobrem áreas específicas, como o 
risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de derivados e outros instrumentos financeiros não derivados e o 
investimento do excesso de liquidez.

2.1.1 Risco cambial

A variação da taxa de câmbio do euro face a outras moedas pode afectar significativamente as receitas da empresa de diversas 
formas. Por um lado, o preço da pasta no mercado mundial é tradicionalmente fixado em USD, pelo que a evolução do euro face 
ao USD poderá ter um impacto nas vendas futuras da empresa, independentemente das vendas serem denominadas em euros 
ou noutra moeda. Por outro lado, uma parte das vendas de papel é denominada em moedas diferentes do euro, mais uma 
vez com especial destaque para o USD. Por esta via também a evolução do euro face a estas moedas poderá ter um impacto 
significativo nas vendas futuras da empresa.

Adicionalmente, e uma vez concretizada uma venda em moeda diferente do euro, a empresa incorre em risco cambial até ao 
recebimento do montante dessa venda. Deste modo, existe permanentemente, no activo da empresa, um montante significa-
tivo de créditos a receber que estão sujeitos a risco cambial. O Grupo não detém investimentos em operações externas que 
sejam materialmente relevantes e cujos activos líquidos estejam expostos ao risco cambial.

A gestão do risco cambial no Grupo é efectuada através da utilização de instrumentos financeiros derivados, de acordo com 
uma política definida periodicamente e que tem como objectivo limitar o risco cambial associado às vendas futuras e o risco 
cambial associado aos créditos a receber denominados em moedas diferentes do euro.

2.1.2 Risco de taxa de juro

O custo da quase totalidade da dívida financeira contraída pelo Grupo está indexado a taxas de referência de curto prazo, revis-
tas com uma periodicidade inferior a um ano (geralmente seis meses na dívida de médio longo prazo). Deste modo, variações 
nas taxas de juro podem afectar os resultados do Grupo.

A gestão do risco de taxa de juro é efectuada através de instrumentos financeiros derivados, nomeadamente swaps de taxa de 
juro, que têm como objectivo fixar a taxa de juro dos empréstimos do Grupo dentro de determinados parâmetros.
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bilidade de se concretizar a saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objecto 
de divulgação. São reconhecidas provisões para passivos contingentes que satisfaçam as condições previstas na Nota 1.20.

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas mas divulgados no anexo quando 
é provável a existência de um benefício económico futuro (ver nota 37).

1.28 Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são 
reflectidos nas demonstrações financeiras consolidadas.

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras consolidadas, se materiais.

1.29 Novas IFRS’s e IFRIC’s e alterações

1.29.1 Novas normas e alterações com impacto nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo

Interpretação IFRIC 4

O regulamento (CE) nº 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro adoptou o texto da interpretação IFRIC 4, o qual proporciona 
orientação sobre como avaliar se um acordo contém uma locação, com efeitos a 1 de Janeiro de 2006.

Pela sua adopção, os impactos nas demonstrações financeiras consolidadas do período findo em 1 de Dezembro de 2006, 
resultam da aplicação da interpretação IFRIC 4 ao contrato de fornecimento de energia eléctrica e vapor celebrado pela subsi-
diária Soporcel com a Soporgen (sociedade na qual o Grupo detém 8% do capital social), empresa de co-geração do Grupo EDP 
constituída em 1999 com o propósito de assegurar o fornecimento de energia eléctrica e vapor à subsidiária referida.

Assim, os activos da Soporgen, objecto do presente contrato, encontram-se relevados, retrospectivamente, nas demonstrações 
financeiras de 31 de Dezembro de 2005 e nas de 31 de Dezembro de 2006 do Grupo como se de uma efectiva locação financeira 
se tratasse (nota 1.2).

Alterações à IAS 19

Em 16 de Dezembro de 2004 o IASB emitiu uma alteração à IAS 19, na qual é introduzida uma opção quanto ao reconhecimento 
dos ganhos ou perdas actuariais de planos de benefícios definidos.

Esta alteração, que vem permitir o reconhecimento dos ganhos e perdas actuariais directamente numa rubrica de capitais 
próprios fora do resultado líquido, foi adoptada pela União Europeia no segundo semestre de 2005, em conformidade com o 
regulamento (CE) nº 1910/2005 da Comissão, de 8 de Novembro.

O Grupo procedeu, já no exercício de 2005, à adopção da alteração desta norma, pelo que reconheceu os ganhos ou perdas 
actuariais directamente em capitais próprios, na rubrica resultados transitados, retrospectivamente a 1 de Janeiro de 2004.

1.29.2 Novas normas e alterações de aplicação não mandatória em 31 de Dezembro de 2006

Os regulamentos (CE) n.º 108/2006, n.º 708/2006 e n.º 1329/2006 da Comissão, de 11 de Janeiro, de 8 de Maio e de 8 de Se-
tembro, adoptaram a IFRS 7 e as IFRIC 7, 8 e 9 e introduziram alterações ao IAS 1, cuja aplicação ainda não é mandatória em 

31 de Dezembro de 2006. O Grupo não aplicou estes novos normativos ou as alterações a normativos já em vigor, nem a sua 
aplicação terá efeito relevante nas presentes demonstrações financeiras.

2. Gestão do Risco

2.1 Factores do risco financeiro

As actividades do Grupo estão expostas a uma variedade de factores de riscos financeiros: risco cambial, risco de taxa de juro, risco 
de crédito e risco de liquidez. O Grupo detém um programa de gestão do risco que foca a sua análise nos mercados financeiros 
procurando minimizar os potenciais efeitos adversos na performance financeira do Grupo. 

A gestão do risco é conduzida pela Direcção Financeira de acordo com políticas aprovadas pela Administração. A Direcção 
Financeira avalia e realiza coberturas de riscos financeiros em estrita cooperação com as unidades operacionais do Grupo.

A Administração providencia princípios para a gestão do risco como um todo e políticas que cobrem áreas específicas, como o 
risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de derivados e outros instrumentos financeiros não derivados e o 
investimento do excesso de liquidez.

2.1.1 Risco cambial

A variação da taxa de câmbio do euro face a outras moedas pode afectar significativamente as receitas da empresa de diversas 
formas. Por um lado, o preço da pasta no mercado mundial é tradicionalmente fixado em USD, pelo que a evolução do euro face 
ao USD poderá ter um impacto nas vendas futuras da empresa, independentemente das vendas serem denominadas em euros 
ou noutra moeda. Por outro lado, uma parte das vendas de papel é denominada em moedas diferentes do euro, mais uma 
vez com especial destaque para o USD. Por esta via também a evolução do euro face a estas moedas poderá ter um impacto 
significativo nas vendas futuras da empresa.

Adicionalmente, e uma vez concretizada uma venda em moeda diferente do euro, a empresa incorre em risco cambial até ao 
recebimento do montante dessa venda. Deste modo, existe permanentemente, no activo da empresa, um montante significa-
tivo de créditos a receber que estão sujeitos a risco cambial. O Grupo não detém investimentos em operações externas que 
sejam materialmente relevantes e cujos activos líquidos estejam expostos ao risco cambial.

A gestão do risco cambial no Grupo é efectuada através da utilização de instrumentos financeiros derivados, de acordo com 
uma política definida periodicamente e que tem como objectivo limitar o risco cambial associado às vendas futuras e o risco 
cambial associado aos créditos a receber denominados em moedas diferentes do euro.

2.1.2 Risco de taxa de juro

O custo da quase totalidade da dívida financeira contraída pelo Grupo está indexado a taxas de referência de curto prazo, revis-
tas com uma periodicidade inferior a um ano (geralmente seis meses na dívida de médio longo prazo). Deste modo, variações 
nas taxas de juro podem afectar os resultados do Grupo.

A gestão do risco de taxa de juro é efectuada através de instrumentos financeiros derivados, nomeadamente swaps de taxa de 
juro, que têm como objectivo fixar a taxa de juro dos empréstimos do Grupo dentro de determinados parâmetros.
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2.1.3 Risco de crédito

O Grupo está sujeito a risco no crédito que concede aos seus clientes, tendo adoptado uma política de maximização da cober-
tura do risco através de um seguro de crédito.

As vendas que não estão abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras que asseguram que as vendas são 
efectuadas a clientes com um histórico de crédito apropriado e que limitam a exposição a montantes máximos pré-definidos e 
aprovados para cada cliente.

2.1.4 Risco de liquidez

O Grupo gere o risco de liquidez por duas vias. Em primeiro lugar garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente 
elevada de médio e longo prazo com maturidades adequadas às características da indústria de que faz parte.

Adicionalmente, o Grupo tem contratadas com instituições financeiras facilidades de crédito disponíveis a todo o momento, por 
um montante que garanta uma liquidez adequada.

2.2 Factores de risco operacional

2.2.1 Abastecimento de matérias-primas

O aprovisionamento de madeiras, nomeadamente de eucalipto, está sujeito a variações de preço e a eventuais dificuldades de 
abastecimento de matérias primas que poderão ter um impacto significativo nos custos de produção das empresas produtoras 
de BEKP.

A plantação de novas áreas de eucaliptal está sujeita a autorização das entidades competentes, pelo que o aumento das áreas 
florestadas ou a substituição de algumas das actuais áreas não estão dependentes dos produtores de pasta de papel. Em caso 
de insuficiência da produção nacional, o Grupo terá de aumentar as quantidades importadas.

Tendo em conta que se assiste em Portugal a uma crescente procura de material lenhoso de eucalipto, dificilmente satisfeita 
pela floresta nacional, o Grupo vem sensibilizando o Governo e a opinião pública para a necessidade de garantir que, enquanto 
não aumentar significativamente a oferta interna deste tipo de material lenhoso em condições economicamente viáveis, a 
utilização de biomassa para fins energéticos não prevaleça sobre a utilização de madeira de eucalipto para a transformação 
industrial.

2.2.2 Preço de mercado da pasta e do papel

Os preços de mercado da pasta e do papel influenciam de forma significativa as receitas do Grupo e a sua rentabilidade. As 
variações do preço da pasta resultam, essencialmente, de alterações da capacidade de produção instalada a nível mundial, 
criando desequilíbrios na oferta face à procura no mercado.

Com o objectivo de limitar no curto prazo o risco associado às flutuações do preço da pasta o Grupo efectuou algumas opera-
ções de cobertura através da venda de forwards.

2.2.3 Procura dos produtos do Grupo

Uma eventual diminuição da procura de BEKP e de papel de impressão e escrita não revestido nos mercados da União Europeia 
e dos Estados Unidos poderá ter um impacto significativo nas vendas da Empresa. A procura da pasta produzida pelo Grupo 

depende também da evolução da capacidade instalada para produção de papel a nível mundial, pois são os produtores de papel 
os principais clientes do Grupo.

2.2.4 Concorrência

O aumento da concorrência nos mercados da pasta e papel pode ter um impacto significativo nos preços e consequentemente 
na rentabilidade do Grupo. Os mercados de pasta e papel são altamente competitivos, pelo que a ocorrência de novas capaci-
dades poderá ter um impacto significativo nos preços praticados a nível mundial.

Estes factores têm obrigado o Grupo a realizar investimentos significativos de modo a manter os seus custos competitivos e a 
produzir produtos de elevada qualidade, sendo de prever que esta pressão concorrencial se mantenha no futuro.

2.2.5 Legislação ambiental

Nos últimos anos, a legislação da U.E. tem vindo a tornar-se mais limitativa no que respeita ao controlo dos efluentes. As 
empresas do Grupo respeitam a legislação actualmente em vigor, tendo para isso realizado investimentos muito significativos 
nos últimos anos. Embora não se preveja, num futuro próximo, alterações significativas à actual legislação, existe a possibili-
dade do Grupo necessitar de realizar investimentos adicionais nesta área, de modo a cumprir com eventuais novos limites que 
venham a ser aprovados.

2.2.6 Custos de contexto

Continua a merecer especial atenção a situação de ineficiência da economia portuguesa afectando negativamente a capacida-
de concorrencial do Grupo, designada mas não exclusivamente nos seguintes domínios:
i)  Portos e caminhos de ferro;
ii) Vias de comunicação rodoviárias, em especial nos acessos às fábricas do Grupo;
iii) Ordenamento do território e incêndios florestais;
iv) Fraca produtividade das florestas nacionais.

3. Estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes

A preparação de demonstrações financeiras consolidadas exige que a gestão do Grupo efectue julgamentos e estimativas que 
afectam os montantes de proveitos, custos, activos, passivos e divulgações à data do balanço.

Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Grupo, baseados: (i) na melhor informação e conheci-
mento de eventos presentes e em alguns casos em relatos de peritos independentes e (ii) nas acções que a empresa considera 
poder vir a desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização das operações, os resultados das mesmas poderão ser 
diferentes destas estimativas.

As estimativas e as premissas que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilís-
tico dos activos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo:

3.1 Imparidade do Goodwill

O Grupo testa anualmente se existe ou não imparidade do Goodwill, de acordo com a política contabilística indicada na nota 1.9. 
Os valores recuperáveis das unidades geradoras de fluxos de caixa são determinados com base no cálculo de valores de uso. 
Esses cálculos exigem o uso de estimativas.
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2.1.3 Risco de crédito

O Grupo está sujeito a risco no crédito que concede aos seus clientes, tendo adoptado uma política de maximização da cober-
tura do risco através de um seguro de crédito.

As vendas que não estão abrangidas por um seguro de crédito estão sujeitas a regras que asseguram que as vendas são 
efectuadas a clientes com um histórico de crédito apropriado e que limitam a exposição a montantes máximos pré-definidos e 
aprovados para cada cliente.

2.1.4 Risco de liquidez

O Grupo gere o risco de liquidez por duas vias. Em primeiro lugar garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente 
elevada de médio e longo prazo com maturidades adequadas às características da indústria de que faz parte.

Adicionalmente, o Grupo tem contratadas com instituições financeiras facilidades de crédito disponíveis a todo o momento, por 
um montante que garanta uma liquidez adequada.

2.2 Factores de risco operacional

2.2.1 Abastecimento de matérias-primas

O aprovisionamento de madeiras, nomeadamente de eucalipto, está sujeito a variações de preço e a eventuais dificuldades de 
abastecimento de matérias primas que poderão ter um impacto significativo nos custos de produção das empresas produtoras 
de BEKP.

A plantação de novas áreas de eucaliptal está sujeita a autorização das entidades competentes, pelo que o aumento das áreas 
florestadas ou a substituição de algumas das actuais áreas não estão dependentes dos produtores de pasta de papel. Em caso 
de insuficiência da produção nacional, o Grupo terá de aumentar as quantidades importadas.

Tendo em conta que se assiste em Portugal a uma crescente procura de material lenhoso de eucalipto, dificilmente satisfeita 
pela floresta nacional, o Grupo vem sensibilizando o Governo e a opinião pública para a necessidade de garantir que, enquanto 
não aumentar significativamente a oferta interna deste tipo de material lenhoso em condições economicamente viáveis, a 
utilização de biomassa para fins energéticos não prevaleça sobre a utilização de madeira de eucalipto para a transformação 
industrial.

2.2.2 Preço de mercado da pasta e do papel

Os preços de mercado da pasta e do papel influenciam de forma significativa as receitas do Grupo e a sua rentabilidade. As 
variações do preço da pasta resultam, essencialmente, de alterações da capacidade de produção instalada a nível mundial, 
criando desequilíbrios na oferta face à procura no mercado.

Com o objectivo de limitar no curto prazo o risco associado às flutuações do preço da pasta o Grupo efectuou algumas opera-
ções de cobertura através da venda de forwards.

2.2.3 Procura dos produtos do Grupo

Uma eventual diminuição da procura de BEKP e de papel de impressão e escrita não revestido nos mercados da União Europeia 
e dos Estados Unidos poderá ter um impacto significativo nas vendas da Empresa. A procura da pasta produzida pelo Grupo 

depende também da evolução da capacidade instalada para produção de papel a nível mundial, pois são os produtores de papel 
os principais clientes do Grupo.

2.2.4 Concorrência

O aumento da concorrência nos mercados da pasta e papel pode ter um impacto significativo nos preços e consequentemente 
na rentabilidade do Grupo. Os mercados de pasta e papel são altamente competitivos, pelo que a ocorrência de novas capaci-
dades poderá ter um impacto significativo nos preços praticados a nível mundial.

Estes factores têm obrigado o Grupo a realizar investimentos significativos de modo a manter os seus custos competitivos e a 
produzir produtos de elevada qualidade, sendo de prever que esta pressão concorrencial se mantenha no futuro.

2.2.5 Legislação ambiental

Nos últimos anos, a legislação da U.E. tem vindo a tornar-se mais limitativa no que respeita ao controlo dos efluentes. As 
empresas do Grupo respeitam a legislação actualmente em vigor, tendo para isso realizado investimentos muito significativos 
nos últimos anos. Embora não se preveja, num futuro próximo, alterações significativas à actual legislação, existe a possibili-
dade do Grupo necessitar de realizar investimentos adicionais nesta área, de modo a cumprir com eventuais novos limites que 
venham a ser aprovados.

2.2.6 Custos de contexto

Continua a merecer especial atenção a situação de ineficiência da economia portuguesa afectando negativamente a capacida-
de concorrencial do Grupo, designada mas não exclusivamente nos seguintes domínios:
i)  Portos e caminhos de ferro;
ii) Vias de comunicação rodoviárias, em especial nos acessos às fábricas do Grupo;
iii) Ordenamento do território e incêndios florestais;
iv) Fraca produtividade das florestas nacionais.

3. Estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes

A preparação de demonstrações financeiras consolidadas exige que a gestão do Grupo efectue julgamentos e estimativas que 
afectam os montantes de proveitos, custos, activos, passivos e divulgações à data do balanço.

Estas estimativas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Grupo, baseados: (i) na melhor informação e conheci-
mento de eventos presentes e em alguns casos em relatos de peritos independentes e (ii) nas acções que a empresa considera 
poder vir a desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização das operações, os resultados das mesmas poderão ser 
diferentes destas estimativas.

As estimativas e as premissas que apresentam um risco significativo de originar um ajustamento material no valor contabilís-
tico dos activos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo:

3.1 Imparidade do Goodwill

O Grupo testa anualmente se existe ou não imparidade do Goodwill, de acordo com a política contabilística indicada na nota 1.9. 
Os valores recuperáveis das unidades geradoras de fluxos de caixa são determinados com base no cálculo de valores de uso. 
Esses cálculos exigem o uso de estimativas.
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3.2 Imposto sobre o rendimento

O Grupo reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos que possam resultar de revisões pelas autoridades fis-
cais. Quando o resultado final destas situações é diferente dos valores inicialmente registados, as diferenças terão impacto no 
imposto sobre o rendimento e nas provisões para impostos, no período em que tais diferenças são identificadas.

3.3 Pressupostos actuariais

As responsabilidades com benefícios definidos são calculadas com base em determinados pressupostos actuariais. Alterações 
nestes pressupostos podem ter um impacto relevante naquelas responsabilidades.

3.4 Vida económica dos activos fixos tangíveis

A vida útil de um activo é o período durante o qual uma entidade espera que um activo esteja disponível para uso, devendo ser 
revista pelo menos no final de cada ano financeiro, e se as estimativas diferirem das estimativas anteriores, a alteração deve 
ter somente efeitos para futuro (prospectivos), alterando-se as quotas de amortização de forma a que o activo seja integral e 
linearmente depreciado até ao fim da sua vida útil.

No primeiro semestre de 2006 o Grupo efectuou a revisão da vida económica dos activos fixos tangíveis, nomeadamente dos 
activos industriais, com a ajuda de uma entidade externa independente.

Desta forma, as demonstrações financeiras consolidadas de 31 de Dezembro de 2006, incluem o impacto da extensão das vidas 
úteis de forma prospectiva para um período médio remanescente de 14 anos.

4. Relato por segmentos

A informação por segmentos é apresentada em relação aos segmentos de negócio identificados nomeadamente Pasta, Papel, 
Floresta e Energia. Os resultados, activos e passivos de cada segmento correspondem àqueles que lhe são directamente atri-
buíveis, assim como os que numa base razoável lhes podem ser atribuídos.

A informação financeira por segmentos de negócio, dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, analisam-se 
como segue:

Floresta

Réditos
Vendas e prestações de serviços - externas
Vendas e prest. de serviços - intersegmental
Vendas e prest. de serviços - não imputados
Réditos totais

Resultados
Resultados segmentais
Proveitos / (custos) não imputados
Resultados operacionais
Custo de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido antes de minoritários
Interesses minoritários
Resultado líquido 

Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da empresa não imputados
Activos totais

Passivos do segmento
Passivos da empresa não imputados
Passivos totais

Dispêndio de capital fixo
Dispêndio de capital fixo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas
Provisões

Pasta Papel Energia Eliminações Total

6 103 487 

49 688 427 

55 791 914 

(4 925 551)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

203 057 441 

- 

- 

203 057 441 

86 946 388 

- 

86 946 388 

621 028 

- 

1 485 480 

- 

- 

Dezembro 2006

258 288 110 

310 565 162 

568 853 272 

196 730 513 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

771 969 540 

- 

- 

771 969 540 

462 606 561 

- 

462 606 561 

14 439 848 

- 

42 166 169 

- 

14 843 121 

749 625 394 

- 

749 625 394 

28 910 040 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

946 337 795 

- 

- 

946 337 795 

590 650 883 

- 

590 650 883 

2 857 174 

- 

26 098 328 

- 

11 203 870 

66 642 273 

51 068 289 

117 710 563 

362 279 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 466 821 

- 

- 

32 466 821 

18 158 675 

- 

18 158 675 

- 

- 

3 190 872 

- 

- 

- 

(411 321 878)

(411 321 878)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 080 659 265 

- 

- 

1 080 659 265 

221 077 281 

(11 765 847)

209 311 434 

(26 456 536)

- 

(58 184 078)

124 670 820 

(18 288)

124 652 532 

1 953 831 597 

516 307 

338 379 759 

2 292 727 663 

1 158 362 507 

10 753 307 

1 169 115 814 

17 918 050 

2 166 521 

72 940 849 

4 219 713 

26 046 991 
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3.2 Imposto sobre o rendimento

O Grupo reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos que possam resultar de revisões pelas autoridades fis-
cais. Quando o resultado final destas situações é diferente dos valores inicialmente registados, as diferenças terão impacto no 
imposto sobre o rendimento e nas provisões para impostos, no período em que tais diferenças são identificadas.

3.3 Pressupostos actuariais

As responsabilidades com benefícios definidos são calculadas com base em determinados pressupostos actuariais. Alterações 
nestes pressupostos podem ter um impacto relevante naquelas responsabilidades.

3.4 Vida económica dos activos fixos tangíveis

A vida útil de um activo é o período durante o qual uma entidade espera que um activo esteja disponível para uso, devendo ser 
revista pelo menos no final de cada ano financeiro, e se as estimativas diferirem das estimativas anteriores, a alteração deve 
ter somente efeitos para futuro (prospectivos), alterando-se as quotas de amortização de forma a que o activo seja integral e 
linearmente depreciado até ao fim da sua vida útil.

No primeiro semestre de 2006 o Grupo efectuou a revisão da vida económica dos activos fixos tangíveis, nomeadamente dos 
activos industriais, com a ajuda de uma entidade externa independente.

Desta forma, as demonstrações financeiras consolidadas de 31 de Dezembro de 2006, incluem o impacto da extensão das vidas 
úteis de forma prospectiva para um período médio remanescente de 14 anos.

4. Relato por segmentos

A informação por segmentos é apresentada em relação aos segmentos de negócio identificados nomeadamente Pasta, Papel, 
Floresta e Energia. Os resultados, activos e passivos de cada segmento correspondem àqueles que lhe são directamente atri-
buíveis, assim como os que numa base razoável lhes podem ser atribuídos.

A informação financeira por segmentos de negócio, dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, analisam-se 
como segue:

Floresta

Réditos
Vendas e prestações de serviços - externas
Vendas e prest. de serviços - intersegmental
Vendas e prest. de serviços - não imputados
Réditos totais

Resultados
Resultados segmentais
Proveitos / (custos) não imputados
Resultados operacionais
Custo de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido antes de minoritários
Interesses minoritários
Resultado líquido 

Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da empresa não imputados
Activos totais

Passivos do segmento
Passivos da empresa não imputados
Passivos totais

Dispêndio de capital fixo
Dispêndio de capital fixo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas
Provisões

Pasta Papel Energia Eliminações Total

6 103 487 

49 688 427 

55 791 914 

(4 925 551)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

203 057 441 

- 

- 

203 057 441 

86 946 388 

- 

86 946 388 

621 028 

- 

1 485 480 

- 

- 

Dezembro 2006

258 288 110 

310 565 162 

568 853 272 

196 730 513 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

771 969 540 

- 

- 

771 969 540 

462 606 561 

- 

462 606 561 

14 439 848 

- 

42 166 169 

- 

14 843 121 

749 625 394 

- 

749 625 394 

28 910 040 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

946 337 795 

- 

- 

946 337 795 

590 650 883 

- 

590 650 883 

2 857 174 

- 

26 098 328 

- 

11 203 870 

66 642 273 

51 068 289 

117 710 563 

362 279 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 466 821 

- 

- 

32 466 821 

18 158 675 

- 

18 158 675 

- 

- 

3 190 872 

- 

- 

- 

(411 321 878)

(411 321 878)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 080 659 265 

- 

- 

1 080 659 265 

221 077 281 

(11 765 847)

209 311 434 

(26 456 536)

- 

(58 184 078)

124 670 820 

(18 288)

124 652 532 

1 953 831 597 

516 307 

338 379 759 

2 292 727 663 

1 158 362 507 

10 753 307 

1 169 115 814 

17 918 050 

2 166 521 

72 940 849 

4 219 713 

26 046 991 
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Floresta

Réditos
Vendas e prestações de serviços - externas
Vendas e prest. de serviços - intersegmental
Vendas e prest. de serviços - não imputados
Réditos totais

Resultados
Resultados segmentais
Proveitos / (custos) não imputados
Resultados operacionais
Custo de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido antes de minoritários
Interesses minoritários
Resultado líquido 

Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da empresa não imputados
Activos totais

Passivos do segmento
Passivos da empresa não imputados
Passivos totais

Dispêndio de capital fixo
Dispêndio de capital fixo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas
Provisões

Pasta Papel Energia Eliminações Total

4 835 461 

44 178 665 

- 

49 014 126 

2 727 402 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

217 431 304 

- 

- 

217 431 304 

62 960 773 

- 

62 960 773 

- 

- 

631 282 

- 

- 

Dezembro 2005

242 805 550 

272 771 968 

- 

515 577 518 

120 641 471 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

836 992 036 

- 

- 

836 992 036 

550 520 182 

- 

550 520 182 

34 680 935 

- 

62 735 644 

- 

- 

711 958 827 

- 

- 

711 958 827 

(2 091 332)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 041 262 711 

- 

- 

1 041 262 711 

555 807 324 

- 

555 807 324 

6 970 641 

- 

61 715 921 

- 

- 

62 137 232 

35 777 583 

- 

97 914 815 

703 796 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21 790 003 

- 

- 

21 790 003 

12 047 010 

- 

12 047 010 

- 

- 

2 165 093 

- 

- 

- 

(352 728 216)

- 

(352 728 216)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 021 737 070 

- 

7 349 078 

1 029 086 148 

121 981 337 

11 282 357 

133 263 694 

(47 438 571)

(124 182)

(22 415 418)

63 285 523 

5 737 

63 291 260 

2 117 476 054 

357 526 

109 078 009 

2 226 911 589 

1 181 335 289 

13 621 229 

1 194 956 518 

41 651 576 

1 675 880 

127 247 940 

4 932 882 

- 

Reexpresso

Vendas e prestações de serviços por país de destino

12/2006

  Vendas e prestações de serviços:
     Alemanha
     Espanha
     França
     Grã-Bretanha
     Itália
     Portugal
     Holanda
     EUA
     Suíça
     Polónia
     Áustria
     Bélgica
     Outros

12/2005 12/2006 12/2005 12/2006 12/2005

51 633 386 

33 501 009 

20 646 759 

8 613 949 

16 146 444 

18 019 552 

55 305 904 

- 

11 242 867 

14 619 569 

4 922 685 

1 418 622 

22 217 364 

258 288 110 

Pasta

61 611 660 

39 016 387 

19 396 682 

10 129 694 

20 909 386 

14 617 549 

29 026 471 

- 

10 086 743 

10 282 003 

14 606 495 

3 660 599 

9 461 881 

242 805 550 

103 210 915 

93 113 725 

105 408 387 

59 087 316 

71 359 130 

62 072 200 

42 937 233 

77 617 400 

11 424 706 

- 

18 971 181 

16 045 859 

88 377 342 

749 625 394 

91 005 720 

82 187 319 

99 318 756 

56 380 748 

73 842 444 

62 839 881 

36 856 124 

61 756 447 

3 853 952 

18 252 

30 093 359 

15 370 619 

98 435 206 

711 958 827 

154 844 301 

126 614 734 

126 055 146 

67 701 265 

87 505 574 

80 091 752 

98 243 137 

77 617 400 

22 667 573 

14 619 569 

23 893 866 

17 464 481 

110 594 706 

1 007 913 504 

152 617 380 

121 203 706 

118 715 438 

66 510 442 

94 751 830 

77 457 430 

65 882 595 

61 756 447 

13 940 695 

10 300 255 

44 699 854 

19 031 218 

107 897 087 

954 764 377 

Papel Total

Os montantes de vendas dos segmentos Floresta e Energia realizaram-se integralmente no mercado interno.

5. Outros rendimentos e ganhos operacionais

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica outros rendimentos e ganhos operacionais decompõe-se como segue:

O valor na rubrica de proveitos suplementares refere-se essencialmente a electricidade, água e venda de salvados do projecto 
Prolunp e outros produtos florestais, nos montantes de 5 341 728 euros (2005: 1 985 465 euros), 524 957 euros (2005: 766 464 
euros) e 1 141 401 euros (2005: 652 721 euros), respectivamente.

Os ganhos na alienação de activos não correntes decorre essencialmente da venda de emissão de CO2 no total de 7 698 005 euros, 
sendo o excesso devido a um contrato promessa irrevogável de alienação de activos imobiliários.

O relato por segmentos de 2005 foi reexpresso no sentido de atender “ao sistema de relato interno como ponto partida para 
a identificação dos itens que possam ser directamente atribuídos, ou razoavelmente imputáveis a segmentos “, conforme 
disposto no parágrafo 17 da IAS 14. Assim a margem de contribuição do sector da pasta inclui em 2006 e no 2005 reexpresso a 
quota-parte respeitante à pasta integrada na produção de papel.

  Reversão de ajustamentos
  Proveitos suplementares
  Ganhos em existências
  Ganhos na alienação de activos não correntes
  Ganhos na alienação de activos correntes
  Subsidios - Licenças de emissão CO2

  Subsidios ao investimento 
  Outros proveitos operacionais

Valores em euros
Reexpresso
31-12-2005

225 895 

8 048 157 

538 256 

9 225 375 

630 873 

1 738 700 

2 300 083 

795 954 

23 503 292 

31-12-2006

3 159 752 

4 820 264 

1 900 889 

118 713 

663 621 

7 090 551 

1 160 090 

3 445 081 

22 358 961 
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Floresta

Réditos
Vendas e prestações de serviços - externas
Vendas e prest. de serviços - intersegmental
Vendas e prest. de serviços - não imputados
Réditos totais

Resultados
Resultados segmentais
Proveitos / (custos) não imputados
Resultados operacionais
Custo de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Impostos sobre os lucros
Resultado líquido antes de minoritários
Interesses minoritários
Resultado líquido 

Outras Informações
Activos do segmento
Investimentos financeiros
Activos da empresa não imputados
Activos totais

Passivos do segmento
Passivos da empresa não imputados
Passivos totais

Dispêndio de capital fixo
Dispêndio de capital fixo não imputado
Depreciações
Depreciações não imputadas
Provisões

Pasta Papel Energia Eliminações Total

4 835 461 

44 178 665 

- 

49 014 126 

2 727 402 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

217 431 304 

- 

- 

217 431 304 

62 960 773 

- 

62 960 773 

- 

- 

631 282 

- 

- 

Dezembro 2005

242 805 550 

272 771 968 

- 

515 577 518 

120 641 471 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

836 992 036 

- 

- 

836 992 036 

550 520 182 

- 

550 520 182 

34 680 935 

- 

62 735 644 

- 

- 

711 958 827 

- 

- 

711 958 827 

(2 091 332)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 041 262 711 

- 

- 

1 041 262 711 

555 807 324 

- 

555 807 324 

6 970 641 

- 

61 715 921 

- 

- 

62 137 232 

35 777 583 

- 

97 914 815 

703 796 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21 790 003 

- 

- 

21 790 003 

12 047 010 

- 

12 047 010 

- 

- 

2 165 093 

- 

- 

- 

(352 728 216)

- 

(352 728 216)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 021 737 070 

- 

7 349 078 

1 029 086 148 

121 981 337 

11 282 357 

133 263 694 

(47 438 571)

(124 182)

(22 415 418)

63 285 523 

5 737 

63 291 260 

2 117 476 054 

357 526 

109 078 009 

2 226 911 589 

1 181 335 289 

13 621 229 

1 194 956 518 

41 651 576 

1 675 880 

127 247 940 

4 932 882 

- 

Reexpresso

Vendas e prestações de serviços por país de destino

12/2006

  Vendas e prestações de serviços:
     Alemanha
     Espanha
     França
     Grã-Bretanha
     Itália
     Portugal
     Holanda
     EUA
     Suíça
     Polónia
     Áustria
     Bélgica
     Outros

12/2005 12/2006 12/2005 12/2006 12/2005

51 633 386 

33 501 009 

20 646 759 

8 613 949 

16 146 444 

18 019 552 

55 305 904 

- 

11 242 867 

14 619 569 

4 922 685 

1 418 622 

22 217 364 

258 288 110 

Pasta

61 611 660 

39 016 387 

19 396 682 

10 129 694 

20 909 386 

14 617 549 

29 026 471 

- 

10 086 743 

10 282 003 

14 606 495 

3 660 599 

9 461 881 

242 805 550 

103 210 915 

93 113 725 

105 408 387 

59 087 316 

71 359 130 

62 072 200 

42 937 233 

77 617 400 

11 424 706 

- 

18 971 181 

16 045 859 

88 377 342 

749 625 394 

91 005 720 

82 187 319 

99 318 756 

56 380 748 

73 842 444 

62 839 881 

36 856 124 

61 756 447 

3 853 952 

18 252 

30 093 359 

15 370 619 

98 435 206 

711 958 827 

154 844 301 

126 614 734 

126 055 146 

67 701 265 

87 505 574 

80 091 752 

98 243 137 

77 617 400 

22 667 573 

14 619 569 

23 893 866 

17 464 481 

110 594 706 

1 007 913 504 

152 617 380 

121 203 706 

118 715 438 

66 510 442 

94 751 830 

77 457 430 

65 882 595 

61 756 447 

13 940 695 

10 300 255 

44 699 854 

19 031 218 

107 897 087 

954 764 377 

Papel Total

Os montantes de vendas dos segmentos Floresta e Energia realizaram-se integralmente no mercado interno.

5. Outros rendimentos e ganhos operacionais

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica outros rendimentos e ganhos operacionais decompõe-se como segue:

O valor na rubrica de proveitos suplementares refere-se essencialmente a electricidade, água e venda de salvados do projecto 
Prolunp e outros produtos florestais, nos montantes de 5 341 728 euros (2005: 1 985 465 euros), 524 957 euros (2005: 766 464 
euros) e 1 141 401 euros (2005: 652 721 euros), respectivamente.

Os ganhos na alienação de activos não correntes decorre essencialmente da venda de emissão de CO2 no total de 7 698 005 euros, 
sendo o excesso devido a um contrato promessa irrevogável de alienação de activos imobiliários.

O relato por segmentos de 2005 foi reexpresso no sentido de atender “ao sistema de relato interno como ponto partida para 
a identificação dos itens que possam ser directamente atribuídos, ou razoavelmente imputáveis a segmentos “, conforme 
disposto no parágrafo 17 da IAS 14. Assim a margem de contribuição do sector da pasta inclui em 2006 e no 2005 reexpresso a 
quota-parte respeitante à pasta integrada na produção de papel.

  Reversão de ajustamentos
  Proveitos suplementares
  Ganhos em existências
  Ganhos na alienação de activos não correntes
  Ganhos na alienação de activos correntes
  Subsidios - Licenças de emissão CO2

  Subsidios ao investimento 
  Outros proveitos operacionais

Valores em euros
Reexpresso
31-12-2005

225 895 

8 048 157 

538 256 

9 225 375 

630 873 

1 738 700 

2 300 083 

795 954 

23 503 292 

31-12-2006

3 159 752 

4 820 264 

1 900 889 

118 713 

663 621 

7 090 551 

1 160 090 

3 445 081 

22 358 961 
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6. Gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica gastos e perdas decompõe-se como segue:

A rubrica de outros gastos com pessoal inclui um montante de 2 668 331 euros correspondente a indemnizações pagas por 
rescisões contratuais por mútuo acordo, ocorridas no decurso do exercício de 2006 (2005: 16 332 619 euros).

A rubrica de outros gastos com pessoal inclui ainda um montante de 10 856 026 euros (2005: 7 348 843 euros), referente à 
especialização de prémios.

7. Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica remunerações dos membros dos órgãos sociais decompõe-se como segue:

As remunerações dos orgãos sociais incluem um montante de 740 308 euros (2005: 369 198 euros) correspondente a remune-
rações pagas directamente pelo accionista Semapa a quatro administradores do Grupo e posteriormente debitados por esta.

8. Depreciações, amortizações e perdas por imparidade

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica depreciações, amortizações e perdas por imparidade decompõe-se como segue:

Inventários consumidos e vendidos
Variação de produção
Materiais e serviços consumidos 
Gastos com o pessoal 
Remunerações

Remunerações dos Orgãos Sociais
Outras remunerações

Encargos Sociais e outros gastos com pessoal
Pensões com benefícios definidos (nota 27)
Outros gastos com pessoal

 

Outros gastos e perdas líquidos
Trabalhos para a própria empresa
Quotizações
Pesquisa e desenvolvimento
Perdas em existências
Ajustamentos de dividas a receber (nota 23)
 Ajustamentos de existências (nota 23)
Provisões (nota 28)
Impostos indirectos 
Gastos de emissão CO2 (nota 30)
Outros custos e perdas operacionais

 
Total dos gastos e perdas

Valores em euros
Reexpresso
31-12-2005

(357 839 803)

(1 436 050)

(300 164 152)

(3 899 557)

(65 645 648)

(69 545 205)

(7 307 260)

(30 997 931)

(38 305 191)

(107 850 396)

446 878 

(757 374)

(2 413 615)

(300 263)

(959 579)

(498 943)

(26 046 991)

(1 864 034)

(1 738 700)

(3 324 116)

(37 456 737)

(804 747 138)

31-12-2006

(351 121 723)

(3 384 371)

(295 868 717)

(3 183 237)

(71 349 054)

(74 532 291)

1 100 451 

(42 523 151)

(41 422 700)

(115 954 991)

973 809 

(797 852)

(2 031 579)

(1 770 743)

(273 459)

(2 722 192)

(1 498 515)

(3 326 521)

(7 090 551)

(3 346 785)

(21 884 388)

(788 214 190)

Conselho de Administração
Portucel, S.A.
Membros do CA da Portucel noutras empresas
Orgãos sociais de outras empresas do Grupo

Fiscal Único (nota 34)
Assembleia Geral

Valores em euros 31-12-2005

1 053 685 

2 271 180 

397 863 

176 829 

- 

3 899 557 

31-12-2006

237 375 

2 414 510 

347 566 

179 286 

4 500 

3 183 237 

Depreciações de activos fixos tangíveis 
Terrenos
Edifícios e outras construções
Equipamentos
Outros activos tangíveis

Amortizações de outros activos intangíveis
Propriedade industrial e outros direitos

Reexpresso
31-12-2005

(33 659)

(18 263 818)

(51 670 879)

(7 087 630)

(77 055 986)

(104 576)

(104 576)

- 

(77 160 562)

31-12-2006

(33 659)

(18 386 588)

(105 842 446)

(7 808 621)

(132 071 314)

(109 508)

(109 508)

- 

(132 180 822)

Valores em euros
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6. Gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica gastos e perdas decompõe-se como segue:

A rubrica de outros gastos com pessoal inclui um montante de 2 668 331 euros correspondente a indemnizações pagas por 
rescisões contratuais por mútuo acordo, ocorridas no decurso do exercício de 2006 (2005: 16 332 619 euros).

A rubrica de outros gastos com pessoal inclui ainda um montante de 10 856 026 euros (2005: 7 348 843 euros), referente à 
especialização de prémios.

7. Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica remunerações dos membros dos órgãos sociais decompõe-se como segue:

As remunerações dos orgãos sociais incluem um montante de 740 308 euros (2005: 369 198 euros) correspondente a remune-
rações pagas directamente pelo accionista Semapa a quatro administradores do Grupo e posteriormente debitados por esta.

8. Depreciações, amortizações e perdas por imparidade

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica depreciações, amortizações e perdas por imparidade decompõe-se como segue:

Inventários consumidos e vendidos
Variação de produção
Materiais e serviços consumidos 
Gastos com o pessoal 
Remunerações

Remunerações dos Orgãos Sociais
Outras remunerações

Encargos Sociais e outros gastos com pessoal
Pensões com benefícios definidos (nota 27)
Outros gastos com pessoal

 

Outros gastos e perdas líquidos
Trabalhos para a própria empresa
Quotizações
Pesquisa e desenvolvimento
Perdas em existências
Ajustamentos de dividas a receber (nota 23)
 Ajustamentos de existências (nota 23)
Provisões (nota 28)
Impostos indirectos 
Gastos de emissão CO2 (nota 30)
Outros custos e perdas operacionais

 
Total dos gastos e perdas

Valores em euros
Reexpresso
31-12-2005

(357 839 803)

(1 436 050)

(300 164 152)

(3 899 557)

(65 645 648)

(69 545 205)

(7 307 260)

(30 997 931)

(38 305 191)

(107 850 396)

446 878 

(757 374)

(2 413 615)

(300 263)

(959 579)

(498 943)

(26 046 991)

(1 864 034)

(1 738 700)

(3 324 116)

(37 456 737)

(804 747 138)

31-12-2006

(351 121 723)

(3 384 371)

(295 868 717)

(3 183 237)

(71 349 054)

(74 532 291)

1 100 451 

(42 523 151)

(41 422 700)

(115 954 991)

973 809 

(797 852)

(2 031 579)

(1 770 743)

(273 459)

(2 722 192)

(1 498 515)

(3 326 521)

(7 090 551)

(3 346 785)

(21 884 388)

(788 214 190)

Conselho de Administração
Portucel, S.A.
Membros do CA da Portucel noutras empresas
Orgãos sociais de outras empresas do Grupo

Fiscal Único (nota 34)
Assembleia Geral

Valores em euros 31-12-2005

1 053 685 

2 271 180 

397 863 

176 829 

- 

3 899 557 

31-12-2006

237 375 

2 414 510 

347 566 

179 286 

4 500 

3 183 237 

Depreciações de activos fixos tangíveis 
Terrenos
Edifícios e outras construções
Equipamentos
Outros activos tangíveis

Amortizações de outros activos intangíveis
Propriedade industrial e outros direitos

Reexpresso
31-12-2005

(33 659)

(18 263 818)

(51 670 879)

(7 087 630)

(77 055 986)

(104 576)

(104 576)

- 

(77 160 562)

31-12-2006

(33 659)

(18 386 588)

(105 842 446)

(7 808 621)

(132 071 314)

(109 508)

(109 508)

- 

(132 180 822)
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Em face da revisão das vidas úteis remanescentes dos equipamentos, que se estima em 14 anos após 31 de Dezembro de 2005, 
foram revistas em baixa as quotas de depreciação dos activos. A manterem-se as quotas de depreciação utilizadas em 2005 o 
valor total ascenderia a 126 047 974 euros. Os valores supra incluem a depreciação dos activos fixos tangíveis da Soporgen em 
2005 e 2006, respectivamente de 2 933 597 euros e 2 933 597 euros, reconhecidos no balanço consolidado ao abrigo da IFRIC 4 
pelo montante de 23 468 773 euros (31 de Dezembro de 2005: 26 402 370 euros).

9. Resultados apropriados de associadas e empreendimentos conjuntos

A Portucel International Trading, S.A. encontra-se registada na rubrica investimentos em associadas, valorizada pelo método 
da equivalência patrimonial. A opção pela contabilização por este método resulta do facto de a sociedade se encontrar em 
processo de liquidação.

10. Demonstração dos resultados financeiros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os resultados financeiros decompõem-se como segue:

O montante de 3 132 706 euros relevado na rubrica perdas com instrumentos financeiros derivados inclui um montante de   
2 884 568 euros, transferido de capitais próprios para resultados em virtude da maturidade da posição de cobertura associada. 
Inclui igualmente um montante de 248 138 euros correspondente a custos financeiros relativos a swaps de taxa de juro.

Portucel International Trading, SA

Valores em euros 31-12-2005

- 

- 

31-12-2006

(124 182)

(124 182)

Juros suportados com outros empréstimos obtidos
Outros juros obtidos 
Rendimentos de títulos de participação
Diferenças de câmbio
Perdas com instrumentos financeiros
Ganhos com instrumentos financeiros
Outros proveitos e ganhos financeiros

Reexpresso
31-12-2005

(32 313 539)

4 194 730 

- 

(1 480 006)

(3 132 706)

4 899 011 

1 375 974 

(26 456 536)

31-12-2006

(27 514 242)

256 221 

154 800 

(13 961 793)

(3 139 727)

- 

(3 233 830)

(47 438 571)

Valores em euros

11. Imposto sobre o rendimento

11. 1 Encargo de imposto

Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003, a Portucel encontra-se sujeita ao regime especial de tributação de grupos de 
sociedades (RETGS), constituído pelas empresas com uma participação igual ou superior a 90% e que cumprem as condições 
previstas no artigo 63º e seguintes do Código do IRC.

As empresas que fazem parte do perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e registam o imposto sobre 
o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime, 
estes são registados como um proveito da Portucel.

De acordo com a legislação em vigor, os ganhos e perdas em empresas do Grupo e associadas, resultantes da aplicação do 
método da equivalência patrimonial, são deduzidos ou acrescidas, respectivamente, ao resultado do período, para apuramento 
da matéria colectável.

Os dividendos são considerados no apuramento da matéria colectável do ano em que são recebidos, se as participações forem 
detidas por um período inferior a um ano ou representem uma percentagem inferior a 10% do capital social da participada 
excepto se o custo de aquisição for superior a 20 000 000 euros.

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, a rubrica de impostos apresenta o seguinte detalhe:

 Imposto corrente
 Prejuizos fiscais do exercicio a utilizar no âmbito do RETGS
 Provisão para Imposto 
 Imposto diferido

Reexpresso
31-12-2005

3 544 096 

- 

15 445 779 

39 194 203 

58 184 078 

31-12-2006

101 041 

(955 150)

2 665 482 

20 604 045 

22 415 418 

Valores em euros
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Em face da revisão das vidas úteis remanescentes dos equipamentos, que se estima em 14 anos após 31 de Dezembro de 2005, 
foram revistas em baixa as quotas de depreciação dos activos. A manterem-se as quotas de depreciação utilizadas em 2005 o 
valor total ascenderia a 126 047 974 euros. Os valores supra incluem a depreciação dos activos fixos tangíveis da Soporgen em 
2005 e 2006, respectivamente de 2 933 597 euros e 2 933 597 euros, reconhecidos no balanço consolidado ao abrigo da IFRIC 4 
pelo montante de 23 468 773 euros (31 de Dezembro de 2005: 26 402 370 euros).

9. Resultados apropriados de associadas e empreendimentos conjuntos

A Portucel International Trading, S.A. encontra-se registada na rubrica investimentos em associadas, valorizada pelo método 
da equivalência patrimonial. A opção pela contabilização por este método resulta do facto de a sociedade se encontrar em 
processo de liquidação.

10. Demonstração dos resultados financeiros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os resultados financeiros decompõem-se como segue:

O montante de 3 132 706 euros relevado na rubrica perdas com instrumentos financeiros derivados inclui um montante de   
2 884 568 euros, transferido de capitais próprios para resultados em virtude da maturidade da posição de cobertura associada. 
Inclui igualmente um montante de 248 138 euros correspondente a custos financeiros relativos a swaps de taxa de juro.
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Valores em euros 31-12-2005

- 
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31-12-2006

(124 182)

(124 182)

Juros suportados com outros empréstimos obtidos
Outros juros obtidos 
Rendimentos de títulos de participação
Diferenças de câmbio
Perdas com instrumentos financeiros
Ganhos com instrumentos financeiros
Outros proveitos e ganhos financeiros

Reexpresso
31-12-2005

(32 313 539)

4 194 730 

- 

(1 480 006)

(3 132 706)

4 899 011 

1 375 974 

(26 456 536)

31-12-2006

(27 514 242)

256 221 

154 800 

(13 961 793)

(3 139 727)

- 

(3 233 830)

(47 438 571)

Valores em euros

11. Imposto sobre o rendimento

11. 1 Encargo de imposto

Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003, a Portucel encontra-se sujeita ao regime especial de tributação de grupos de 
sociedades (RETGS), constituído pelas empresas com uma participação igual ou superior a 90% e que cumprem as condições 
previstas no artigo 63º e seguintes do Código do IRC.

As empresas que fazem parte do perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e registam o imposto sobre 
o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime, 
estes são registados como um proveito da Portucel.

De acordo com a legislação em vigor, os ganhos e perdas em empresas do Grupo e associadas, resultantes da aplicação do 
método da equivalência patrimonial, são deduzidos ou acrescidas, respectivamente, ao resultado do período, para apuramento 
da matéria colectável.

Os dividendos são considerados no apuramento da matéria colectável do ano em que são recebidos, se as participações forem 
detidas por um período inferior a um ano ou representem uma percentagem inferior a 10% do capital social da participada 
excepto se o custo de aquisição for superior a 20 000 000 euros.

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, a rubrica de impostos apresenta o seguinte detalhe:

 Imposto corrente
 Prejuizos fiscais do exercicio a utilizar no âmbito do RETGS
 Provisão para Imposto 
 Imposto diferido

Reexpresso
31-12-2005

3 544 096 
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15 445 779 

39 194 203 
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101 041 

(955 150)
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Valores em euros
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As declarações anuais de rendimentos estão sujeitas em Portugal 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 e liquidação pelas autoridades fiscais por um período de 6 anos.

Noutros países em que o Grupo desenvolve a sua actividade os prazos são diferentes, em regra superiores.

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 2006, sendo certo que já foram revistos os exercícios até 2002 e 2003, inclusive, na Portucel e Soporcel respectivamente, 
encontrando-se em curso a fiscalização dos exercícios de 2003 e 2004 na Portucel.

12. Resultados por acção

Não existem instrumentos financeiros convertíveis sobre as acções do Grupo, pelo que não existe diluição dos resultados.

13. Interesses minoritários

Os interesses minoritários são relativos ao RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel.

A reconciliação da taxa efectiva de imposto nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 é evidenciada como segue:

(a) Este valor respeita essencialmente a:

11. 2 Provisões para impostos

No decurso do primeiro semestre de 2003 foi desenvolvida uma acção de fiscalização pelas autoridades fiscais portuguesas 
que incluiu a revisão dos aspectos relacionados com a utilização do incentivo referido na nota 36.

Na sequência da acção de fiscalização a Administração Fiscal apresentou liquidações adicionais de IRC relativas aos exercícios 
de 1998 a 2001, as quais foram impugnadas judicialmente pela Soporcel ainda em 2003, no montante de 11 493 349 euros, 
relacionadas essencialmente com as deduções efectuadas no IRC pela utilização deste incentivo fiscal.

A provisão para esta contingência incluindo imposto, juros compensatórios e de mora era de 18 556 390 euros em 31 de De-
zembro de 2005 e foi reforçada no período em 3 298 743 euros, ascendendo assim a 21 855 133 euros. O valor remanescente 
do reforço do período de 12 147 036 euros respeita à fiscalização dos exercícios de 1999 a 2004 (3 899 659 euros) e relativo à 
aguardada aprovação por Bruxelas do contrato de incentivos fiscais ao investimento realizado pela Soporcel de 2002 a 2006  
(8 247 377 euros).

Resultado antes de impostos
 
Imposto esperado
Diferenças (a)
Efeito da alteração da taxa
Provisão para imposto 
Beneficios fiscais - à colecta

27,50%

3,46%

(1,43%)

8,45%

(6,16%)

31,82%

2006Valores em euros 2005

182 854 898 

50 285 097 

6 331 215 

(2 616 558)

 15 445 779 

 (11 261 455)

58 184 078 

27,50%

(2,75%)

0,00%

3,11%

(1,70%)

26,16%

85 700 941 

23 567 759 

(2 357 869)

- 

 2 665 482 

 (1 459 954)

22 415 418 

Amortização de goodwill  (nota 15)
Mais / (menos) valias fiscais
(Mais) / menos valias contabilísticas
Provisões tributadas 
Benefícios fiscais
Redução de provisões tributadas
Fundo de pensões
Outros

Impacto fiscal  (27,50%)

2006 2005

- 

(1 059 932)

(975 185)

26 517 617 

(1 099 152)

- 

(2 327 660)

1 966 913 

23 022 600 

6 331 215 

- 

(547 371)

5 075 539 

13 744 950 

(67 786)

(16 122 500)

(9 070 172)

(1 586 729)

(8 574 069)

(2 357 869)

Resultado atribuível aos accionistas 
Número médio ponderado de acções 
Resultado básico por acção

Reexpresso
31-12-2005

124 652 532 

767 500 000 

0,162 

31-12-2006

63 291 260 

767 500 000 

0,082 

Valores em euros

Saldo inicial
Outras variações
Resultado do período
Saldo final

31-12-2005

170 796 

(7 311)

18 288 

181 774 

31-12-2006

204 875 

(28 341)

(5 737)

170 796 

Valores em euros
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As declarações anuais de rendimentos estão sujeitas em Portugal 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 e liquidação pelas autoridades fiscais por um período de 6 anos.

Noutros países em que o Grupo desenvolve a sua actividade os prazos são diferentes, em regra superiores.

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 2006, sendo certo que já foram revistos os exercícios até 2002 e 2003, inclusive, na Portucel e Soporcel respectivamente, 
encontrando-se em curso a fiscalização dos exercícios de 2003 e 2004 na Portucel.

12. Resultados por acção

Não existem instrumentos financeiros convertíveis sobre as acções do Grupo, pelo que não existe diluição dos resultados.

13. Interesses minoritários

Os interesses minoritários são relativos ao RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel.

A reconciliação da taxa efectiva de imposto nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 é evidenciada como segue:

(a) Este valor respeita essencialmente a:

11. 2 Provisões para impostos

No decurso do primeiro semestre de 2003 foi desenvolvida uma acção de fiscalização pelas autoridades fiscais portuguesas 
que incluiu a revisão dos aspectos relacionados com a utilização do incentivo referido na nota 36.

Na sequência da acção de fiscalização a Administração Fiscal apresentou liquidações adicionais de IRC relativas aos exercícios 
de 1998 a 2001, as quais foram impugnadas judicialmente pela Soporcel ainda em 2003, no montante de 11 493 349 euros, 
relacionadas essencialmente com as deduções efectuadas no IRC pela utilização deste incentivo fiscal.

A provisão para esta contingência incluindo imposto, juros compensatórios e de mora era de 18 556 390 euros em 31 de De-
zembro de 2005 e foi reforçada no período em 3 298 743 euros, ascendendo assim a 21 855 133 euros. O valor remanescente 
do reforço do período de 12 147 036 euros respeita à fiscalização dos exercícios de 1999 a 2004 (3 899 659 euros) e relativo à 
aguardada aprovação por Bruxelas do contrato de incentivos fiscais ao investimento realizado pela Soporcel de 2002 a 2006  
(8 247 377 euros).

Resultado antes de impostos
 
Imposto esperado
Diferenças (a)
Efeito da alteração da taxa
Provisão para imposto 
Beneficios fiscais - à colecta

27,50%

3,46%

(1,43%)

8,45%

(6,16%)

31,82%

2006Valores em euros 2005

182 854 898 

50 285 097 

6 331 215 

(2 616 558)

 15 445 779 

 (11 261 455)

58 184 078 

27,50%

(2,75%)

0,00%

3,11%

(1,70%)

26,16%

85 700 941 

23 567 759 

(2 357 869)

- 

 2 665 482 

 (1 459 954)

22 415 418 

Amortização de goodwill  (nota 15)
Mais / (menos) valias fiscais
(Mais) / menos valias contabilísticas
Provisões tributadas 
Benefícios fiscais
Redução de provisões tributadas
Fundo de pensões
Outros

Impacto fiscal  (27,50%)

2006 2005

- 

(1 059 932)

(975 185)

26 517 617 

(1 099 152)

- 

(2 327 660)

1 966 913 

23 022 600 

6 331 215 

- 

(547 371)

5 075 539 

13 744 950 

(67 786)

(16 122 500)

(9 070 172)

(1 586 729)

(8 574 069)

(2 357 869)

Resultado atribuível aos accionistas 
Número médio ponderado de acções 
Resultado básico por acção

Reexpresso
31-12-2005

124 652 532 

767 500 000 

0,162 

31-12-2006

63 291 260 

767 500 000 

0,082 

Valores em euros

Saldo inicial
Outras variações
Resultado do período
Saldo final

31-12-2005

170 796 

(7 311)

18 288 

181 774 

31-12-2006

204 875 

(28 341)

(5 737)

170 796 

Valores em euros
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14. Aplicação do resultado do exercício anterior

A deliberação da aplicação dos resultados referentes ao exercício de 2005, tomada na Assembleia Geral da Portucel no dia 
17 de Abril de 2006, teve por base o resultado líquido do exercício de acordo com o normativo POC. O diferencial de resultado 
entre os dois normativos, no montante de 4 096 045 euros (2004: 17 946 533 euros), foi transferido para a rubrica resultados 
transitados.

15. Goodwill

O movimento ocorrido na rubrica Goodwill, foi conforme segue:

Distribuição de dividendos 
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados

40 290 574 

2 959 761 

5 623 546 

14 652 255 

63 526 136 

2005Valores em euros 2004

28 472 004 

1 666 847 

3 198 092 

17 946 533 

51 283 476 

Valores brutos de aquisição
Valor de aquisição no início do período
Aquisições
Alienações
Regularizações
Saldo final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade
Saldo inicial
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Variações cambiais
Saldo final

Valor contabilístico no início do período
Valor contabilístico no final do período

31-12-2005

428 132 254 

- 

- 

- 

428 132 254 

(51 375 870)

- 

- 

- 

(51 375 870)

376 756 384 

376 756 384 

31-12-2006

428 132 254 

- 

- 

- 

428 132 254 

(51 375 870)

- 

- 

- 

(51 375 870)

376 756 384 

376 756 384 

Valores em euros

Na sequência da aquisição de 100% do capital social da Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., pelo valor de  
1 154 842 000 euros, foi apurado um Goodwill que corresponde ao diferencial verificado entre o custo de aquisição da partici-
pação e os correspondentes capitais próprios, à data de referência da primeira consolidação reportada a 1 de Janeiro de 2001, 
ajustados pelo efeito da atribuição do justo valor aos activos imobilizados da Soporcel.

O Goodwill foi objecto de amortizações anuais até 31 de Dezembro de 2003 (data de transição), tendo a amortização sido subs-
tituída por testes anuais para determinar eventuais imparidades.

Assim, o Grupo procede, em cada ano, ao cálculo da quantia recuperável dos activos da subsidiária Soporcel (aos quais se 
encontra afecto o Goodwill registado nas demonstrações financeiras consolidadas), através da determinação do valor de uso, 
de acordo com o método dos Discounted Cash Flows. Os cálculos baseiam-se nas performances passadas e nas expectativas 
de desenvolvimento do negócio com a actual estrutura produtiva, sendo utilizado o orçamento para o ano seguinte e uma esti-
mativa dos cash flows para um período subsequente de 14 anos com base num volume de vendas constante. Em resultado dos 
cálculos até ao momento efectuados, não foi identificada qualquer perda por imparidade do Goodwill.

Os principais pressupostos utilizados neste cálculo foram os seguintes:

Taxa de inflação   2%
Taxa de desconto   7%
Crescimento da produção  0%
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- 
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16. Outros activos intangíveis

No decurso dos exercícios de 2006 e de 2005, o movimento ocorrido na rubrica outros activos intangíveis, foi conforme segue:

Custo de aquisição 
Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2006

 
Amort. acumuladas e perdas por imparidade

Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2006

 
Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Valor liquido em 31 de Dezembro de 2005
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2006

5 428 336 

- 

- 

- 

(1 137 177)

- 

4 291 159 

- 

- 

- 

- 

- 

4 291 159 

(4 988 078)

- 

- 

- 

696 919 

- 

(4 291 159)

- 

- 

- 

- 

- 

(4 291 159)

440 258 

- 

- 

Valores em euros

Despesas de

investigação e de 

desenvolvimento

Propriedade

industrial e

outros direitos

Licenças de 

emissão de

CO2

Imobilizações

em curso Total

2 436 554 

- 

11 644 

- 

(95 608)

- 

2 352 590 

- 

- 

- 

119 860 

- 

2 472 450 

(2 213 997)

- 

(109 508)

- 

- 

- 

(2 323 505)

- 

(104 576)

- 

156 

- 

(2 427 925)

222 557 

29 085 

44 525 

Reexpresso

- 

- 

13 214 192 

- 

- 

- 

13 214 192 

- 

7 511 980 

(11 561 846)

(7 090 551)

- 

2 073 775 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13 214 192 

2 073 775 

122 021 

- 

286 269 

- 

(408 290)

- 

- 

- 

68 379 

- 

18 378 

- 

86 757 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

122 021 

- 

86 757 

7 986 911 

- 

13 512 105 

- 

(1 641 075)

- 

19 857 941 

- 

7 580 359 

(11 561 846)

(6 952 313)

- 

8 924 141 

(7 202 075)

- 

(109 508)

-

696 919 

- 

(6 614 664)

- 

(104 576)

- 

156 

- 

(6 719 084)

784 836 

13 243 277 

2 205 057 

17. Activos fixos tangíveis

No decurso dos exercícios de 2006 e de 2005, o movimento ocorrido no valor dos activos fixos tangíveis, bem como nas respec-
tivas amortizações e perdas por imparidade, foi conforme segue:

Custo de aquisição 
Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2006

 
Amort. acumuladas e perdas por imparidade

Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2006
 
Valor líquido em 1 de Janeiro de 2005
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2005
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2006

100 652 351 

- 

- 

(64 006)

568 975 

- 

101 157 320 

- 

24 000 

- 

(372 946)

- 

100 808 374 

(194 086)

- 

(33 659)

- 

- 

- 

(227 745)

- 

(33 659)

- 

- 

- 

(261 404)

100 458 265 

100 929 575 

100 546 970 

Valores em euros

Edíficios e

outras

construções

Equipamentos

e outros

tangíveis

Imobilizado 

em curso Total

378 550 228 

- 

498 762 

- 

6 921 333 

- 

385 970 323 

- 

212 659 

(1 914 334)

59 730 

- 

384 328 378 

(190 262 001)

- 

(18 386 588)

- 

(404 497)

- 

(209 053 086)

- 

(18 263 818)

1 625 293 

1 197 697 

- 

(224 493 914)

188 288 227 

176 917 237 

159 834 464 

Reexpresso

2 425 604 555 

- 

9 975 578 

(4 625 400)

47 086 691 

- 

2 478 041 424 

- 

17 751 538 

(1 818 248)

67 674 100 

- 

2 561 648 814 

(1 558 750 943)

- 

(113 651 066)

3 741 291 

(9 608 994)

- 

(1 678 269 712)

- 

(58 758 509)

1 464 368 

(7 757 467)

- 

(1 743 321 320)

866 853 612 

799 771 712 

818 327 494 

88 843 848 

- 

32 853 116 

- 

(46 003 083)

- 

75 693 881 

- 

2 096 374 

- 

(69 369 230)

- 

8 421 025 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

88 843 848 

75 693 881 

8 421 025 

2 993 650 982 

- 

43 327 456 

(4 689 406)

8 573 916 

- 

3 040 862 948 

- 

20 084 571 

(3 732 582)

(2 008 346)

- 

3 055 206 591 

(1 749 207 030)

- 

(132 071 313)

3 741 291 

(10 013 491)

- 

(1 887 550 543)

- 

(77 055 986)

3 089 661 

(6 559 770)

- 

(1 968 076 638)

1 244 443 952 

1 153 312 405 

1 087 129 953 
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16. Outros activos intangíveis

No decurso dos exercícios de 2006 e de 2005, o movimento ocorrido na rubrica outros activos intangíveis, foi conforme segue:
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(1 137 177)
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- 

- 

- 

4 291 159 

(4 988 078)
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- 

- 

696 919 
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(4 291 159)
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- 
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(4 291 159)
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Valores em euros

Despesas de

investigação e de 

desenvolvimento

Propriedade

industrial e

outros direitos
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CO2

Imobilizações

em curso Total
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(95 608)
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Reexpresso
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7 511 980 
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(7 090 551)

- 

2 073 775 
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- 
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2 073 775 

122 021 

- 

286 269 

- 

(408 290)

- 

- 

- 

68 379 

- 

18 378 

- 

86 757 

- 

- 
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- 

- 

122 021 
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86 757 

7 986 911 
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13 512 105 
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(1 641 075)

- 

19 857 941 
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7 580 359 
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(6 952 313)
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8 924 141 
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-

696 919 

- 
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156 

- 

(6 719 084)
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13 243 277 

2 205 057 

17. Activos fixos tangíveis

No decurso dos exercícios de 2006 e de 2005, o movimento ocorrido no valor dos activos fixos tangíveis, bem como nas respec-
tivas amortizações e perdas por imparidade, foi conforme segue:

Custo de aquisição 
Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2006

 
Amort. acumuladas e perdas por imparidade

Saldo em 1 de Janeiro de 2005
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2005
Variação de perímetro
Amortizações e perdas por imparidade
Alienações
Regularizações, transferências e abates
Ajustamento cambial
Saldo em 31 de Dezembro de 2006
 
Valor líquido em 1 de Janeiro de 2005
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2005
Valor líquido em 31 de Dezembro de 2006

100 652 351 

- 

- 

(64 006)

568 975 

- 

101 157 320 

- 

24 000 

- 

(372 946)

- 

100 808 374 

(194 086)

- 

(33 659)

- 

- 

- 

(227 745)

- 

(33 659)

- 

- 

- 

(261 404)

100 458 265 

100 929 575 

100 546 970 

Valores em euros

Edíficios e

outras

construções

Equipamentos

e outros

tangíveis

Imobilizado 

em curso Total

378 550 228 

- 

498 762 

- 

6 921 333 

- 

385 970 323 

- 

212 659 

(1 914 334)

59 730 

- 

384 328 378 

(190 262 001)

- 

(18 386 588)

- 

(404 497)

- 
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Reexpresso
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(1 818 248)

67 674 100 

- 

2 561 648 814 

(1 558 750 943)

- 

(113 651 066)

3 741 291 

(9 608 994)

- 

(1 678 269 712)

- 

(58 758 509)

1 464 368 

(7 757 467)

- 

(1 743 321 320)

866 853 612 

799 771 712 

818 327 494 

88 843 848 

- 

32 853 116 

- 

(46 003 083)

- 

75 693 881 

- 

2 096 374 

- 

(69 369 230)

- 

8 421 025 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2 993 650 982 

- 

43 327 456 

(4 689 406)

8 573 916 
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3 040 862 948 
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Conforme descrito na nota 1.2 o Grupo aplicou retrospectivamente a interpretação IFRIC 4 – Determinar se um acordo contem 
uma locação. Em virtude da adopção desta norma a rubrica activo fixos tangíveis – equipamentos e outros tangíveis foi aumen-
tada em 44 003 950 euros ao qual se deduziram as respectivas amortizações acumuladas no montante de 17 601 580 euros, 
com referência a 31 de Dezembro de 2005. Em 31 de Dezembro de 2006 o valor líquido contabilístico destes equipamentos 
ascende a 23 468 773 euros.

18. Activos biológicos

No decurso dos exercícios de 2006 e de 2005, o movimento ocorrido nos activos biológicos decompõe-se como segue:

Os montantes apresentados em outras variações de justo valor correspondem, essencialmente, a alterações (positivas ou 
negativas) no volume estimado de potencial futuro de extracção de madeira por via de novas plantações, ganhos/perdas de 
eficiência na exploração dos activos florestais e abates por incêndios.

19. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os investimentos em associadas tinham a seguinte composição:

Valor bruto a 1 de Janeiro 
Variações de justo valor 

Cortes efectuados no período
Crescimento
Outras variações de justo valor

Total de variações de justo valor 

31-12-2005

136 238 875 

(17 631 810)

6 286 095 

(1 597 708)

(12 943 423)

123 295 452 

31-12-2006

134 025 278 

(13 445 242)

7 036 775 

8 622 064 

2 213 597 

136 238 875 

Valores em euros

Equipar
Lusitaniagas
IBET
Soset
Portucel International Trading, SA
Soporgen
TASC
Liaision Technologie
Outros

Participadas / Associadas % detida

-

-

-

-

80%

8%

-

2%

-

31-12-2006

- 

- 

- 

- 

386 233 

4 000 

- 

126 032 

42 

516 307 

31-12-2005

32 423 

5 267 

39 963 

24 939 

239 669 

4 000 

11 223 

- 

42 

357 526 

O movimento ocorrido nesta rubrica no decurso de 2006 e no exercício de 2005, foi como segue:

20. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os inventários tinham a seguinte composição:

21. Valores a receber correntes

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de valores a receber correntes decompõe-se como segue:

Valor de aquisição no início do período
Aquisições
Alienações
Resultado antes de imposto apropriado
Outras variações nos capitais próprios das subsidiárias

31-12-2005

357 526 

126 032 

- 

- 

32 749 

516 307 

31-12-2006

815 594 

- 

- 

(124 179)

(333 889)

357 526 

Valores em euros

Matérias primas
Produtos e trabalhos em curso
Sub-produtos e desperdícios
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos

31-12-2005

76 512 034 

10 012 448 

466 935 

29 712 665 

183 578 

668 205 

117 555 865 

31-12-2006

89 257 482 

13 679 225 

311 581 

26 954 373 

222 411 

687 453 

131 112 525 

Valores em euros

Clientes 
Clientes - empresas relacionadas (nota 32) 
Instrumentos financeiros derivados (nota 31) 
Acréscimo de proveitos 
Outras contas a receber 
Custos diferidos 

31-12-2005

225 415 980 

330 618 

15 789 791 

2 162 032 

3 668 813 

2 173 397 

249 540 631 

31-12-2006

210 633 761 

1 473 622 

5 172 157 

2 425 895 

3 051 346 

3 741 220 

226 498 001 

Valores em euros
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Conforme descrito na nota 1.2 o Grupo aplicou retrospectivamente a interpretação IFRIC 4 – Determinar se um acordo contem 
uma locação. Em virtude da adopção desta norma a rubrica activo fixos tangíveis – equipamentos e outros tangíveis foi aumen-
tada em 44 003 950 euros ao qual se deduziram as respectivas amortizações acumuladas no montante de 17 601 580 euros, 
com referência a 31 de Dezembro de 2005. Em 31 de Dezembro de 2006 o valor líquido contabilístico destes equipamentos 
ascende a 23 468 773 euros.

18. Activos biológicos

No decurso dos exercícios de 2006 e de 2005, o movimento ocorrido nos activos biológicos decompõe-se como segue:

Os montantes apresentados em outras variações de justo valor correspondem, essencialmente, a alterações (positivas ou 
negativas) no volume estimado de potencial futuro de extracção de madeira por via de novas plantações, ganhos/perdas de 
eficiência na exploração dos activos florestais e abates por incêndios.

19. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os investimentos em associadas tinham a seguinte composição:

Valor bruto a 1 de Janeiro 
Variações de justo valor 

Cortes efectuados no período
Crescimento
Outras variações de justo valor

Total de variações de justo valor 

31-12-2005

136 238 875 

(17 631 810)

6 286 095 

(1 597 708)

(12 943 423)

123 295 452 

31-12-2006

134 025 278 

(13 445 242)

7 036 775 

8 622 064 

2 213 597 

136 238 875 

Valores em euros

Equipar
Lusitaniagas
IBET
Soset
Portucel International Trading, SA
Soporgen
TASC
Liaision Technologie
Outros

Participadas / Associadas % detida

-

-

-

-

80%

8%

-

2%

-

31-12-2006

- 

- 

- 

- 

386 233 

4 000 

- 

126 032 

42 

516 307 

31-12-2005

32 423 

5 267 

39 963 

24 939 

239 669 

4 000 

11 223 

- 

42 

357 526 

O movimento ocorrido nesta rubrica no decurso de 2006 e no exercício de 2005, foi como segue:

20. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os inventários tinham a seguinte composição:

21. Valores a receber correntes

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de valores a receber correntes decompõe-se como segue:

Valor de aquisição no início do período
Aquisições
Alienações
Resultado antes de imposto apropriado
Outras variações nos capitais próprios das subsidiárias

31-12-2005

357 526 

126 032 

- 

- 

32 749 

516 307 

31-12-2006

815 594 

- 

- 

(124 179)

(333 889)

357 526 

Valores em euros

Matérias primas
Produtos e trabalhos em curso
Sub-produtos e desperdícios
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Adiantamentos

31-12-2005

76 512 034 

10 012 448 

466 935 

29 712 665 

183 578 

668 205 

117 555 865 

31-12-2006

89 257 482 

13 679 225 

311 581 

26 954 373 

222 411 

687 453 

131 112 525 

Valores em euros

Clientes 
Clientes - empresas relacionadas (nota 32) 
Instrumentos financeiros derivados (nota 31) 
Acréscimo de proveitos 
Outras contas a receber 
Custos diferidos 

31-12-2005

225 415 980 

330 618 

15 789 791 

2 162 032 

3 668 813 

2 173 397 

249 540 631 

31-12-2006

210 633 761 

1 473 622 

5 172 157 

2 425 895 

3 051 346 

3 741 220 

226 498 001 

Valores em euros
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Os valores a receber apresentados encontram-se deduzidos das respectivas perdas por imparidade, conforme política descrita 
na nota 1.15 e cujos detalhes se apresentam na nota 23.

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de outras contas a receber detalha-se conforme segue:

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as rubricas de acréscimo de proveitos e custos diferidos detalham-se conforme segue:

Accionistas e Associadas 
Accionistas
Associadas - contas a receber (nota 32)

 
Outras  

Adiantamentos ao pessoal
Devedores por alienação de activos imobiliários
Outros devedores

31-12-2005

(1 239)

384 040 

382 801 

171 419 

498 800 

2 615 793 

3 286 012 

3 668 813 

31-12-2006

(1 239)

813 370 

812 131 

163 165 

- 

2 076 050 

2 239 215 

3 051 346 

Valores em euros

Acréscimos de proveitos 
Juros a receber
Descontos em compras
Subsídios a receber
Indemnizações a receber
Outros
 

Custos diferidos 
Grandes reparações
Custos imputáveis a inventários
Outros

31-12-2005

222 703 

20 955 

866 783 

682 126 

369 465 

2 162 032 

1 534 246 

527 564 

111 587 

2 173 397 

4 335 429 

31-12-2006

28 485 

26 735 

973 421 

858 406 

538 848 

2 425 895 

566 746 

2 582 615 

591 859 

3 741 220 

6 167 115 

Valores em euros

22. Estado

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, não existiam dívidas em situações de mora com o Estado e outros entes públicos. Os 
saldos com estas entidades detalham-se como segue:

Activos correntes

Passivos correntes

A rubrica de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC decompõe-se do seguinte modo:

Estado e outros entes públicos 
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC
Imposto sobre o valor acrescentado - a recuperar
Imposto sobre o valor acrescentado - reemb. pedidos

31-12-2005

- 

6 445 136 

18 237 657 

24 682 793 

31-12-2006

6 138 119 

5 801 927 

24 192 073 

36 132 119 

Valores em euros

Estado e outros entes públicos 
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - IRS
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a segurança social
Provisões para impostos (nota11)
Outros

31-12-2005

1 270 078

783 524

3 641 423

1 716 080

32 843 002

129 815

40 383 922

31-12-2006

2 721 988

904 997

3 513 140

1 981 671

18 556 390

58 360

27 736 546

Valores em euros

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC 
IRC
Pagamentos por conta
Retenções na fonte
IRC a recuperar de anos anteriores
Saldo final

31-12-2006

3 544 096

(1 159 503)

(868 316)

(246 199)

1 270 078

Valores em euros
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Os valores a receber apresentados encontram-se deduzidos das respectivas perdas por imparidade, conforme política descrita 
na nota 1.15 e cujos detalhes se apresentam na nota 23.

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de outras contas a receber detalha-se conforme segue:

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as rubricas de acréscimo de proveitos e custos diferidos detalham-se conforme segue:

Accionistas e Associadas 
Accionistas
Associadas - contas a receber (nota 32)

 
Outras  

Adiantamentos ao pessoal
Devedores por alienação de activos imobiliários
Outros devedores

31-12-2005

(1 239)

384 040 

382 801 

171 419 

498 800 

2 615 793 

3 286 012 

3 668 813 

31-12-2006

(1 239)

813 370 

812 131 

163 165 

- 

2 076 050 

2 239 215 

3 051 346 

Valores em euros

Acréscimos de proveitos 
Juros a receber
Descontos em compras
Subsídios a receber
Indemnizações a receber
Outros
 

Custos diferidos 
Grandes reparações
Custos imputáveis a inventários
Outros

31-12-2005

222 703 

20 955 

866 783 

682 126 

369 465 

2 162 032 

1 534 246 

527 564 

111 587 

2 173 397 

4 335 429 

31-12-2006

28 485 

26 735 

973 421 

858 406 

538 848 

2 425 895 

566 746 

2 582 615 

591 859 

3 741 220 

6 167 115 

Valores em euros

22. Estado

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, não existiam dívidas em situações de mora com o Estado e outros entes públicos. Os 
saldos com estas entidades detalham-se como segue:

Activos correntes

Passivos correntes

A rubrica de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC decompõe-se do seguinte modo:

Estado e outros entes públicos 
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC
Imposto sobre o valor acrescentado - a recuperar
Imposto sobre o valor acrescentado - reemb. pedidos

31-12-2005

- 

6 445 136 

18 237 657 

24 682 793 

31-12-2006

6 138 119 

5 801 927 

24 192 073 

36 132 119 

Valores em euros

Estado e outros entes públicos 
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - IRS
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a segurança social
Provisões para impostos (nota11)
Outros

31-12-2005

1 270 078

783 524

3 641 423

1 716 080

32 843 002

129 815

40 383 922

31-12-2006

2 721 988

904 997

3 513 140

1 981 671

18 556 390

58 360

27 736 546

Valores em euros

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - IRC 
IRC
Pagamentos por conta
Retenções na fonte
IRC a recuperar de anos anteriores
Saldo final

31-12-2006

3 544 096

(1 159 503)

(868 316)

(246 199)

1 270 078

Valores em euros
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23. Imparidades

O movimento ocorrido nesta rubrica no decurso do exercício de 2006, foi conforme segue:

A imparidade dos activos fixos tangíveis inclui essencialmente perdas por imparidade nos activos fixos detidos pela SPCG no 
montante de 12 931 625 euros, cujo valor líquido contabilístico dos activos após imparidade é de 6 226 081 euros. O remanes-
cente decorre da substituição das caldeiras nas fábricas, em Cacia e Figueira da Foz, ficando as antigas como backup.

24. Capital social e acções próprias

A Portucel é uma sociedade aberta com acções cotadas no Euronext Lisboa.

Em 31 de Dezembro de 2006, o capital social da Portucel, encontrava-se totalmente subscrito e realizado, sendo representado 
por 767 500 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada das quais 60 500 correspondem a acções próprias (valor nominal).

Durante o exercicio de 2006 e 2005 não se verificou qualquer movimento nestas rubricas.

Em 31 de Dezembro de 2006 as pessoas colectivas que detinham posições relevantes no capital da sociedade detalham-se 
conforme segue:

À data de 31 de Dezembro as acções representativas do capital social estavam cotadas pelo valor de 2,40 euros, a que corres-
ponde um market value de 1 842 000 000 euros.

Saldo inicial
Variação de perímetro
Ajustamento cambial
Reforço (nota 6)
Reversões (nota 5)
Utilizações
Transferências
Saldo final

(19 357 083)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(19 357 083)

Valores em euros

Activos fixos

tangíveis Inventários

Clientes

c/c

Outros

devedores Total

(25 053)

- 

- 

(498 943)

- 

- 

207 790 

(316 206)

(444 055)

- 

- 

- 

224 325 

- 

- 

(219 730)

(24 805 969)

- 

- 

(1 458 522)

225 895 

59 152 

207 790 

(25 771 654)

(4 979 778)

- 

- 

(959 579)

1 570 

59 152 

- 

(5 878 635)

Seinpart - Participações, SGPS, S.A.
Semapa Investments, BV
Semapa SGPS 
Outras entidades Grupo Semapa
Outros accionistas

% do capital

230 839 400 

281 152 015 

23 227 387 

15 959 918 

216 321 280 

767 500 000 

Nº acções

30,08%

36,63%

3,03%

2,08%

28,19%

100,00%

Entidade

25  Reservas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de reserva de justo valor e outras reservas decompõe-se como segue:

Reserva de justo valor

O montante de 5 486 474 euros, liquido de impostos diferidos, apresentado na rubrica reserva de justo valor, corresponde ao 
justo valor dos instrumentos financeiros de cobertura que em 31 de Dezembro de 2006 estavam valorizados em 13 741 082 
euros (nota 31), contabilizados em conformidade com o descrito na nota 1.12.

Reserva legal

O Código das Sociedades Comercias estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao re-
forço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de 
liquidação da Portucel, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada 
no capital.

Reserva de fusão
Esta rubrica inclui a diferença negativa, no montante de 3 003 047 euros, 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.

Reserva de conversão cambial

Esta rubrica inclui a diferença da conversão cambial de todos os activos e passivos do Grupo expressos em moedas estrangeira 
para euros utilizando as taxas de câmbio vigentes na data do balanço.

A reserva de conversão cambial é referente às empresas Soporcel UK (GBP) e Soporcel North América (USD). Em 2006, a re-
serva decompõe-se em Soporcel UK (27 122 euros) e Soporcel NA de 69 761 euros, sendo que em 2005 os valores ascendiam 
a (35 388 euros) e (42 347 euros) respectivamente.

Reserva de justo valor

Reservas estatutárias
Reserva legal
Reserva de fusão (Ex-Inapa)

Reserva de conversão cambial

Lucros retidos de exercícios anteriores

Reexpresso
31-12-2005

5 486 474 

52 934 256 

26 254 372 

(3 003 047)

76 185 581 

42 634 

149 616 532 

231 331 221 

31-12-2006

(1 506 493)

47 310 710 

23 294 611 

(3 003 047)

67 602 274

 

(77 735)

135 028 647 

201 046 693 

Valores em euros
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23. Imparidades

O movimento ocorrido nesta rubrica no decurso do exercício de 2006, foi conforme segue:

A imparidade dos activos fixos tangíveis inclui essencialmente perdas por imparidade nos activos fixos detidos pela SPCG no 
montante de 12 931 625 euros, cujo valor líquido contabilístico dos activos após imparidade é de 6 226 081 euros. O remanes-
cente decorre da substituição das caldeiras nas fábricas, em Cacia e Figueira da Foz, ficando as antigas como backup.

24. Capital social e acções próprias

A Portucel é uma sociedade aberta com acções cotadas no Euronext Lisboa.

Em 31 de Dezembro de 2006, o capital social da Portucel, encontrava-se totalmente subscrito e realizado, sendo representado 
por 767 500 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada das quais 60 500 correspondem a acções próprias (valor nominal).

Durante o exercicio de 2006 e 2005 não se verificou qualquer movimento nestas rubricas.

Em 31 de Dezembro de 2006 as pessoas colectivas que detinham posições relevantes no capital da sociedade detalham-se 
conforme segue:

À data de 31 de Dezembro as acções representativas do capital social estavam cotadas pelo valor de 2,40 euros, a que corres-
ponde um market value de 1 842 000 000 euros.

Saldo inicial
Variação de perímetro
Ajustamento cambial
Reforço (nota 6)
Reversões (nota 5)
Utilizações
Transferências
Saldo final

(19 357 083)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(19 357 083)

Valores em euros

Activos fixos

tangíveis Inventários

Clientes

c/c

Outros

devedores Total

(25 053)

- 

- 

(498 943)

- 

- 

207 790 

(316 206)

(444 055)

- 

- 

- 

224 325 

- 

- 

(219 730)

(24 805 969)

- 

- 

(1 458 522)

225 895 

59 152 

207 790 

(25 771 654)

(4 979 778)

- 

- 

(959 579)

1 570 

59 152 

- 

(5 878 635)

Seinpart - Participações, SGPS, S.A.
Semapa Investments, BV
Semapa SGPS 
Outras entidades Grupo Semapa
Outros accionistas

% do capital

230 839 400 

281 152 015 

23 227 387 

15 959 918 

216 321 280 

767 500 000 

Nº acções

30,08%

36,63%

3,03%

2,08%

28,19%

100,00%

Entidade

25  Reservas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de reserva de justo valor e outras reservas decompõe-se como segue:

Reserva de justo valor

O montante de 5 486 474 euros, liquido de impostos diferidos, apresentado na rubrica reserva de justo valor, corresponde ao 
justo valor dos instrumentos financeiros de cobertura que em 31 de Dezembro de 2006 estavam valorizados em 13 741 082 
euros (nota 31), contabilizados em conformidade com o descrito na nota 1.12.

Reserva legal

O Código das Sociedades Comercias estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao re-
forço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de 
liquidação da Portucel, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada 
no capital.

Reserva de fusão
Esta rubrica inclui a diferença negativa, no montante de 3 003 047 euros, 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.

Reserva de conversão cambial

Esta rubrica inclui a diferença da conversão cambial de todos os activos e passivos do Grupo expressos em moedas estrangeira 
para euros utilizando as taxas de câmbio vigentes na data do balanço.

A reserva de conversão cambial é referente às empresas Soporcel UK (GBP) e Soporcel North América (USD). Em 2006, a re-
serva decompõe-se em Soporcel UK (27 122 euros) e Soporcel NA de 69 761 euros, sendo que em 2005 os valores ascendiam 
a (35 388 euros) e (42 347 euros) respectivamente.

Reserva de justo valor

Reservas estatutárias
Reserva legal
Reserva de fusão (Ex-Inapa)

Reserva de conversão cambial

Lucros retidos de exercícios anteriores

Reexpresso
31-12-2005

5 486 474 

52 934 256 

26 254 372 

(3 003 047)

76 185 581 

42 634 

149 616 532 

231 331 221 

31-12-2006

(1 506 493)

47 310 710 

23 294 611 

(3 003 047)

67 602 274

 

(77 735)

135 028 647 

201 046 693 

Valores em euros
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26. Impostos diferidos

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, o movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos, foi conforme segue:

Diferenças temporárias que originam activos 
por impostos diferidos 

Prejuízos fiscais reportáveis 
Ajustamento de activos incorpóreos  
Provisões tributadas 
Ajustamento de activos imobilizados 
Insuficiência do fundo de pensões 
Instrumentos financeiros 
Ganhos em existências intra-grupo 
Valorização das florestas em crescimento 
Actualização de encargos com explorações 
silvícolas 
Amortizações em activos sujeitos à IFRIC 4 

 

Diferenças temporárias que originam passivos 
por impostos diferidos 

Reavaliação de activos imobilizados 
Benefícios de reforma 
Instrumentos financeiros 
Justo valor dos activos fixos - Soporcel (IPK) 
Extensão da vida útil dos activos fixos 
tangíveis 
Menos-valias diferidas contabilísticas intra-
grupo 

 

Valores reflectidos no balanço 
Activos por impostos diferidos  
Activos por impostos diferidos - Alteração taxa 

 
 

Passivos por impostos diferidos 
Passivos por impostos diferidos - Alteração 
de taxa 

123 858 

7 394 291 

8 870 178 

15 400 681 

37 589 072 

2 077 924 

4 200 155 

78 685 280

 

73 774 331 

3 663 197 

231 778 967 

(34 055 387)

(1 018 029)

- 

(247 887 582)

-

 

(37 052 365)

(320 013 363)

63 739 216 

- 

63 739 216 

(88 003 675)

- 

(88 003 675)

Valores em euros

Reexpresso

a 1 de Janeiro 

de 2006  Aumentos  Reduções Capital próprio

A 31 de 

Dezembro

de 2006

- 

- 

1 025 225 

- 

5 507 645 

- 

1 328 847 

11 169 983

 

- 

196 018 

19 227 718 

(550 675)

(97 337)

- 

-

 

(48 887 412)

(36 047 684)

(85 583 108)

5 287 622 

(2 510 066)

2 777 556 

(23 535 355)

4 174 940 

(19 360 415)

(281 141)

(6 594 536)

(1 731 998)

(932 440)

(7 915 125)

- 

- 

(35 838 509)

(36 931 455)

- 

(90 225 204)

3 448 397 

- 

- 

1 093 068 

- 

- 

4 541 465 

(24 811 931)

996 675 

(23 815 256)

1 248 903 

(44 991)

1 203 912 

157 283 

- 

- 

- 

(27 451)

(2 077 924)

- 

- 

- 

- 

(1 948 092)

- 

116 069 

(7 464 582)

- 

- 

- 

(7 348 513)

(535 725)

(19 481)

(555 206)

(2 020 841)

(45 490)

(2 066 331)

- 

799 755 

8 163 405 

14 468 241 

35 154 141 

- 

5 529 002 

54 016 754

 

36 842 876 

3 859 215 

158 833 389 

(31 157 665)

(999 297)

(7 464 582)

(246 794 514)

(48 887 412)

(73 100 049)

(408 403 519)

43 679 182 

(1 532 872)

42 146 310 

(112 310 968)

4 084 459 

(108 226 509)

 Demonstração de resultados  

1 924 144 

16 393 212 

15 512 496 

37 867 614 

- 

- 

139 805 552

 

43 933 738 

3 339 233 

258 775 990 

(38 131 551)

(873 803)

(1 669 238)

(244 195 901)

- 

(284 870 494)

71 163 397 

(78 339 386)

Valores em euros

A 1 de Janeiro 

de 2005  Aumentos  Reduções Capital próprio

Reexpresso

a 31 de 

Dezembro de 2005

- 

12 733 209 

524 652 

2 855 065 

1 164 262 

4 200 155 

3 751 980

 

32 146 286 

323 964 

57 699 572 

4 250 370 

(260 487)

- 

- 

- 

3 989 883 

15 867 382 

1 097 218 

(1 800 286)

(8 419 295)

(636 467)

(17 339 628)

- 

- 

(64 872 251)

(2 305 693)

- 

(95 373 621)

(174 206)

2 587 

- 

(3 691 681)

(37 052 365)

(40 915 665)

(26 227 746)

(11 251 808)

- 

(4 442 657)

- 

14 206 022 

913 662 

- 

- 

- 

- 

10 677 026 

- 

113 674 

1 669 238 

- 

- 

1 782 912 

2 936 182 

490 301 

123 858 

16 264 469 

15 400 681 

37 589 072 

2 077 924 

4 200 155 

78 685 280

73 774 332 

3 663 197 

231 778 969 

(34 055 387)

(1 018 029)

- 

(247 887 582)

(37 052 365)

(320 013 364)

63 739 216 

(88 003 675)

 Demonstração de resultados  

Diferenças temporárias que originam activos 
por impostos diferidos 

Prejuízos fiscais reportáveis 
Provisões tributadas 
 Ajustamento de activos fixos tangíveis 
Insuficiência do fundo de pensões 
Instrumentos financeiros 
Ganhos em existências intra-grupo 
Valorização das florestas em crescimento 
Actualização de encargos com explorações 
silvícolas 
Amortizações em activos sujeitos à IFRIC 4
 

Diferenças temporárias que originam passivos 
por impostos diferidos 

Reavaliação de activos imobilizados 
Benefícios de reforma 
Instrumentos financeiros 
Justo valor dos activos fixos 
Menos-valias contabilísticas diferidas intra-
grupo 
 

Valores reflectidos no balanço 
Activos por impostos diferidos  

Passivos por impostos diferidos 
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26. Impostos diferidos

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, o movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos, foi conforme segue:

Diferenças temporárias que originam activos 
por impostos diferidos 

Prejuízos fiscais reportáveis 
Ajustamento de activos incorpóreos  
Provisões tributadas 
Ajustamento de activos imobilizados 
Insuficiência do fundo de pensões 
Instrumentos financeiros 
Ganhos em existências intra-grupo 
Valorização das florestas em crescimento 
Actualização de encargos com explorações 
silvícolas 
Amortizações em activos sujeitos à IFRIC 4 

 

Diferenças temporárias que originam passivos 
por impostos diferidos 

Reavaliação de activos imobilizados 
Benefícios de reforma 
Instrumentos financeiros 
Justo valor dos activos fixos - Soporcel (IPK) 
Extensão da vida útil dos activos fixos 
tangíveis 
Menos-valias diferidas contabilísticas intra-
grupo 

 

Valores reflectidos no balanço 
Activos por impostos diferidos  
Activos por impostos diferidos - Alteração taxa 

 
 

Passivos por impostos diferidos 
Passivos por impostos diferidos - Alteração 
de taxa 

123 858 

7 394 291 

8 870 178 

15 400 681 

37 589 072 

2 077 924 

4 200 155 

78 685 280

 

73 774 331 

3 663 197 

231 778 967 

(34 055 387)

(1 018 029)

- 

(247 887 582)

-

 

(37 052 365)

(320 013 363)

63 739 216 

- 

63 739 216 

(88 003 675)

- 

(88 003 675)

Valores em euros

Reexpresso

a 1 de Janeiro 

de 2006  Aumentos  Reduções Capital próprio

A 31 de 

Dezembro

de 2006

- 

- 

1 025 225 

- 

5 507 645 

- 

1 328 847 

11 169 983

 

- 

196 018 

19 227 718 

(550 675)

(97 337)

- 

-

 

(48 887 412)

(36 047 684)

(85 583 108)

5 287 622 

(2 510 066)

2 777 556 

(23 535 355)

4 174 940 

(19 360 415)

(281 141)

(6 594 536)

(1 731 998)

(932 440)

(7 915 125)

- 

- 

(35 838 509)

(36 931 455)

- 

(90 225 204)

3 448 397 

- 

- 

1 093 068 

- 

- 

4 541 465 

(24 811 931)

996 675 

(23 815 256)

1 248 903 

(44 991)

1 203 912 

157 283 

- 

- 

- 

(27 451)

(2 077 924)

- 

- 

- 

- 

(1 948 092)

- 

116 069 

(7 464 582)

- 

- 

- 

(7 348 513)

(535 725)

(19 481)

(555 206)

(2 020 841)

(45 490)

(2 066 331)

- 

799 755 

8 163 405 

14 468 241 

35 154 141 

- 

5 529 002 

54 016 754

 

36 842 876 

3 859 215 

158 833 389 

(31 157 665)

(999 297)

(7 464 582)

(246 794 514)

(48 887 412)

(73 100 049)

(408 403 519)

43 679 182 

(1 532 872)

42 146 310 

(112 310 968)

4 084 459 

(108 226 509)

 Demonstração de resultados  

1 924 144 

16 393 212 

15 512 496 

37 867 614 

- 

- 

139 805 552

 

43 933 738 

3 339 233 

258 775 990 

(38 131 551)

(873 803)

(1 669 238)

(244 195 901)

- 

(284 870 494)

71 163 397 

(78 339 386)

Valores em euros

A 1 de Janeiro 

de 2005  Aumentos  Reduções Capital próprio

Reexpresso

a 31 de 

Dezembro de 2005

- 

12 733 209 

524 652 

2 855 065 

1 164 262 

4 200 155 

3 751 980

 

32 146 286 

323 964 

57 699 572 

4 250 370 

(260 487)

- 

- 

- 

3 989 883 

15 867 382 

1 097 218 

(1 800 286)

(8 419 295)

(636 467)

(17 339 628)

- 

- 

(64 872 251)

(2 305 693)

- 

(95 373 621)

(174 206)

2 587 

- 

(3 691 681)

(37 052 365)

(40 915 665)

(26 227 746)

(11 251 808)

- 

(4 442 657)

- 

14 206 022 

913 662 

- 

- 

- 

- 

10 677 026 

- 

113 674 

1 669 238 

- 

- 

1 782 912 

2 936 182 

490 301 

123 858 

16 264 469 

15 400 681 

37 589 072 

2 077 924 

4 200 155 

78 685 280

73 774 332 

3 663 197 

231 778 969 

(34 055 387)

(1 018 029)

- 

(247 887 582)

(37 052 365)

(320 013 364)

63 739 216 

(88 003 675)

 Demonstração de resultados  

Diferenças temporárias que originam activos 
por impostos diferidos 

Prejuízos fiscais reportáveis 
Provisões tributadas 
 Ajustamento de activos fixos tangíveis 
Insuficiência do fundo de pensões 
Instrumentos financeiros 
Ganhos em existências intra-grupo 
Valorização das florestas em crescimento 
Actualização de encargos com explorações 
silvícolas 
Amortizações em activos sujeitos à IFRIC 4
 

Diferenças temporárias que originam passivos 
por impostos diferidos 

Reavaliação de activos imobilizados 
Benefícios de reforma 
Instrumentos financeiros 
Justo valor dos activos fixos 
Menos-valias contabilísticas diferidas intra-
grupo 
 

Valores reflectidos no balanço 
Activos por impostos diferidos  

Passivos por impostos diferidos 
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Prejuízos fiscais reportáveis sem imposto diferido activo

Os prejuízos fiscais, em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, sobre os quais o Grupo considera não existir, nesta data, a capaci-
dade de dedução a lucros tributáveis futuros (limite máximo de 6 anos), e como tal sem imposto diferido activo, detalham-se 
conforme segue:

27. Obrigações com pensões de reforma

Complemento de pensões de reforma e sobrevivência

Presentemente, coexistem diversos planos de complemento de pensões de reforma e de sobrevivência no conjunto das empre-
sas consolidadas, existindo para determinadas categorias de trabalhadores activos planos com carácter supletivo em relação 
aos abaixo descritos, igualmente com património autónomo afecto à cobertura dessas responsabilidades adicionais.

(i) Nos termos do regulamento dos benefícios sociais em vigor, os empregados do quadro permanente da Portucel e das suas 
principais subsidiárias (com exclusão da Soporcel e Aliança Florestal), 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.

Portucel Florestal, S.A.
2001
2002
2003

Aliança Florestal, S.A.
2001

Enerforest - Empresa de 
Biomassa para Energia, S.A. 

2001
Aflomec, S.A.

2002
Socortel, S.A.

2002
Cofotrans, S.A.

2003
Tecnipapel, Lda

2001
2002

17 406 032 

3 491 014 

5 989 592 

7 925 426 

31 049 

31 049 

133 842 

133 842 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

202 865 

50 816 

152 048 

17 773 788 

Valores em Eeuros

17 406 032 

3 491 014 

5 989 592 

7 925 426 

31 049 

31 049

 

174 094 

174 094 

12 144 

12 144 

8 173 

8 173 

9 403 

9 403 

202 865 

50 816 

152 048 

17 843 760 

3 491 014 

- 

- 

31 049

 

133 842 

- 

- 

- 

50 816 

- 

3 706 721 

- 

5 989 592 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

152 048 

6 141 641 

- 

- 

7 925 426 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 925 426 

31-12-2006 31-12-2005 2007 2008 2009

(ii) Os colaboradores da Soporcel e Aliança Florestal com mais de dez 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 Soporcel). Esse comple-
mento está definido de acordo com uma fórmula que tem em consideração a última remuneração ilíquida de carácter perma-
nente paga e o número de anos de serviço, no máximo de 25, sendo ainda garantidas pensões de sobrevivência ao cônjuge e 
a descendentes directos.

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 2006 e 2005, para efeitos 
de apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas, tiveram por base os seguintes pressupostos:

No último trimestre do exercício de 2005, o Grupo procedeu à alteração de alguns dos pressupostos utilizados no cálculo das 
responsabilidades assumidas com complementos de pensões de reforma, nomeadamente à alteração da taxa de desconto e 
da taxa de crescimento salarial, por considerar serem estes os pressupostos que melhor se adequam à realidade financeira 
e económica actual do Grupo.

Adicionalmente, conforme referido na nota 1.29.1, o Grupo adoptou antecipadamente a alteração introduzida à IAS 19, em Dezem-
bro de 2005, no que concerne à opção pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas actuariais directamente em capitais próprios.

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 a cobertura das responsabilidades das empresas pelos activos dos fundos detalha-se 
como segue:

Valores reflectidos no balanço

Tabelas de invalidez  
Tabelas de mortalidade
Taxa de crescimento salarial
Taxa de juro técnica
Taxa de crescimento das pensões

31-12-2005

EKV 80 

TV 88/90

2,50%

4,50%

2,25%

31-12-2006

EKV 80 

TV 88/90

2,50%

4,50%

2,25%

Valores em euros

Responsabilidade por serviços passados
. Activos
. Pré-reformados
. Aposentados
Valor de mercado do fundo
Insuficiência dos fundos

31-12-2005

115 432 689 

1 698 239 

33 435 586 

(116 518 915)

34 047 599 

31-12-2006

107 787 252 

2 294 030 

30 451 248 

(104 068 511)

36 464 019 

Valores em euros
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Prejuízos fiscais reportáveis sem imposto diferido activo

Os prejuízos fiscais, em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, sobre os quais o Grupo considera não existir, nesta data, a capaci-
dade de dedução a lucros tributáveis futuros (limite máximo de 6 anos), e como tal sem imposto diferido activo, detalham-se 
conforme segue:

27. Obrigações com pensões de reforma

Complemento de pensões de reforma e sobrevivência

Presentemente, coexistem diversos planos de complemento de pensões de reforma e de sobrevivência no conjunto das empre-
sas consolidadas, existindo para determinadas categorias de trabalhadores activos planos com carácter supletivo em relação 
aos abaixo descritos, igualmente com património autónomo afecto à cobertura dessas responsabilidades adicionais.

(i) Nos termos do regulamento dos benefícios sociais em vigor, os empregados do quadro permanente da Portucel e das suas 
principais subsidiárias (com exclusão da Soporcel e Aliança Florestal), 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.

Portucel Florestal, S.A.
2001
2002
2003

Aliança Florestal, S.A.
2001

Enerforest - Empresa de 
Biomassa para Energia, S.A. 

2001
Aflomec, S.A.

2002
Socortel, S.A.

2002
Cofotrans, S.A.

2003
Tecnipapel, Lda

2001
2002

17 406 032 

3 491 014 

5 989 592 

7 925 426 

31 049 

31 049 

133 842 

133 842 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

202 865 

50 816 

152 048 

17 773 788 

Valores em Eeuros

17 406 032 

3 491 014 

5 989 592 

7 925 426 

31 049 

31 049

 

174 094 

174 094 

12 144 

12 144 

8 173 

8 173 

9 403 

9 403 

202 865 

50 816 

152 048 

17 843 760 

3 491 014 

- 

- 

31 049

 

133 842 

- 

- 

- 

50 816 

- 

3 706 721 

- 

5 989 592 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

152 048 

6 141 641 

- 

- 

7 925 426 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 925 426 

31-12-2006 31-12-2005 2007 2008 2009

(ii) Os colaboradores da Soporcel e Aliança Florestal com mais de dez 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 Soporcel). Esse comple-
mento está definido de acordo com uma fórmula que tem em consideração a última remuneração ilíquida de carácter perma-
nente paga e o número de anos de serviço, no máximo de 25, sendo ainda garantidas pensões de sobrevivência ao cônjuge e 
a descendentes directos.

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 2006 e 2005, para efeitos 
de apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas, tiveram por base os seguintes pressupostos:

No último trimestre do exercício de 2005, o Grupo procedeu à alteração de alguns dos pressupostos utilizados no cálculo das 
responsabilidades assumidas com complementos de pensões de reforma, nomeadamente à alteração da taxa de desconto e 
da taxa de crescimento salarial, por considerar serem estes os pressupostos que melhor se adequam à realidade financeira 
e económica actual do Grupo.

Adicionalmente, conforme referido na nota 1.29.1, o Grupo adoptou antecipadamente a alteração introduzida à IAS 19, em Dezem-
bro de 2005, no que concerne à opção pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas actuariais directamente em capitais próprios.

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 a cobertura das responsabilidades das empresas pelos activos dos fundos detalha-se 
como segue:

Valores reflectidos no balanço

Tabelas de invalidez  
Tabelas de mortalidade
Taxa de crescimento salarial
Taxa de juro técnica
Taxa de crescimento das pensões

31-12-2005

EKV 80 

TV 88/90

2,50%

4,50%

2,25%

31-12-2006

EKV 80 

TV 88/90

2,50%

4,50%

2,25%

Valores em euros

Responsabilidade por serviços passados
. Activos
. Pré-reformados
. Aposentados
Valor de mercado do fundo
Insuficiência dos fundos

31-12-2005

115 432 689 

1 698 239 

33 435 586 

(116 518 915)

34 047 599 

31-12-2006

107 787 252 

2 294 030 

30 451 248 

(104 068 511)

36 464 019 

Valores em euros
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Composição da carteira de activos

28. Provisões

No exercício de 2006 e 2005, realizaram-se os seguintes movimentos nas rubricas de provisões:

As provisões para processos fiscais respeitam a contingências em sede IVA, em Portugal relativa à inspecção fiscal ao exercício 
de 2003, na Soporcel, e na Alemanha nos exercícios de 1998 a 2003 relativamente às vendas efectuadas pela Portucel a partir 
de mercadoria aí depositada.

A contingência relativa a Portugal respeita à operação de aumento de capital da Lazer e Floresta por entrada de activos (terre-
nos e plantações florestais) da Soporcel, em 2003, e subsequente alienação da participação social assim adquirida, no âmbito 
do processo de reestruturação dos activos florestais do Grupo de acordo com orientações estratégicas no quadro de exercício 
da função accionista do Estado, com despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Economia.

Valores reflectidos na demonstração de resultados

Evolução das responsabilidades reflectidas em balanço

Evolução do património do fundo

Serviços correntes
Custo dos juros
Retorno dos activos dos planos
Transferências e ajustamentos
Ganhos e perdas actuarias
Outras variações

Outros custos com pensões (fora de Portugal)
Custos do exercício

31-12-2005

5 010 541 

6 506 605 

(4 635 947)

150 000 

- 

141 

7 031 340 

275 920 

7 307 260 

31-12-2006

5 247 569 

6 357 189 

(4 845 484)

- 

(8 095 579)

- 

(1 336 305)

235 854 

(1 100 451)

Valores em euros

Responsabilidade no início do período
Alteração de pressupostos
Custo/(proveito) reconhecidos na DR
Pensões pagas
Perdas/(ganhos) actuariais
Outras variações
Total de responsabilidades

31-12-2005

140 532 530 

- 

11 517 146 

(2 125 294)

642 132 

- 

150 566 514 

31-12-2006

123 126 128 

11 750 894 

3 509 179 

(1 872 662)

1 986 879 

2 032 112 

140 532 530 

Valores em euros

Valor no início do período
Dotação efectuada no período
Rendimento esperado no período
Ganhos e perdas actuariais (rendimento esperado 
vs rendimento real)
Pensões pagas
Outras variações
Total do património

31-12-2005

104 068 511 

9 359 000 

4 635 947

 

730 751 

(2 125 294)

(150 000)

116 518 915 

31-12-2006

86 601 539 

9 070 172 

4 845 838 

4 055 811 

(1 872 662)

1 367 813 

104 068 511 

Valores em euros

Acções
Obrigações
Dívida Pública
Index Linked Bonds
Imobiliário
Liquidez
Outras aplicações - curto prazo
Total da composição da carteira

31-12-2005

32 617 284 

65 177 145 

- 

94 348 

8 210 809 

10 283 566 

135 763 

116 518 915 

31-12-2006

29 693 327 

56 180 085 

- 

61 762 

7 266 579 

10 866 675 

83 

104 068 511 

Valores em euros

Saldo inicial em 1 de Janeiro de 2005
Aumentos
Utilizações
Reposições

Saldo inicial em 1 de Janeiro de 2006
Aumentos (nota 6)
Utilizações
Reposições

Saldo final em 31 de Dezembro de 2006

Valores em euros

- 

- 

- 

- 

- 

13 919 015 

- 

- 

13 919 015 

153 146 

- 

- 

- 

153 146 

12 140 946 

- 

- 

12 294 092 

1 118 418 

1 498 515 

(625 755)

(37 168)

1 954 010 

26 517 617 

(11 949)

(470 625)

27 989 053 

Processos
judiciais

Processos
fiscais Outras Total

965 272 

1 498 515 

(625 755)

(37 168)

1 800 864 

457 656 

(11 949)

(470 625)

1 775 946 
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Composição da carteira de activos

28. Provisões

No exercício de 2006 e 2005, realizaram-se os seguintes movimentos nas rubricas de provisões:

As provisões para processos fiscais respeitam a contingências em sede IVA, em Portugal relativa à inspecção fiscal ao exercício 
de 2003, na Soporcel, e na Alemanha nos exercícios de 1998 a 2003 relativamente às vendas efectuadas pela Portucel a partir 
de mercadoria aí depositada.

A contingência relativa a Portugal respeita à operação de aumento de capital da Lazer e Floresta por entrada de activos (terre-
nos e plantações florestais) da Soporcel, em 2003, e subsequente alienação da participação social assim adquirida, no âmbito 
do processo de reestruturação dos activos florestais do Grupo de acordo com orientações estratégicas no quadro de exercício 
da função accionista do Estado, com despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Economia.

Valores reflectidos na demonstração de resultados

Evolução das responsabilidades reflectidas em balanço

Evolução do património do fundo

Serviços correntes
Custo dos juros
Retorno dos activos dos planos
Transferências e ajustamentos
Ganhos e perdas actuarias
Outras variações

Outros custos com pensões (fora de Portugal)
Custos do exercício

31-12-2005

5 010 541 

6 506 605 

(4 635 947)

150 000 

- 

141 

7 031 340 

275 920 

7 307 260 

31-12-2006

5 247 569 

6 357 189 

(4 845 484)

- 

(8 095 579)

- 

(1 336 305)

235 854 

(1 100 451)

Valores em euros

Responsabilidade no início do período
Alteração de pressupostos
Custo/(proveito) reconhecidos na DR
Pensões pagas
Perdas/(ganhos) actuariais
Outras variações
Total de responsabilidades

31-12-2005

140 532 530 

- 

11 517 146 

(2 125 294)

642 132 

- 

150 566 514 

31-12-2006

123 126 128 

11 750 894 

3 509 179 

(1 872 662)

1 986 879 

2 032 112 

140 532 530 

Valores em euros

Valor no início do período
Dotação efectuada no período
Rendimento esperado no período
Ganhos e perdas actuariais (rendimento esperado 
vs rendimento real)
Pensões pagas
Outras variações
Total do património

31-12-2005

104 068 511 

9 359 000 

4 635 947

 

730 751 

(2 125 294)

(150 000)

116 518 915 

31-12-2006

86 601 539 

9 070 172 

4 845 838 

4 055 811 

(1 872 662)

1 367 813 

104 068 511 

Valores em euros

Acções
Obrigações
Dívida Pública
Index Linked Bonds
Imobiliário
Liquidez
Outras aplicações - curto prazo
Total da composição da carteira

31-12-2005

32 617 284 

65 177 145 

- 

94 348 

8 210 809 

10 283 566 

135 763 

116 518 915 

31-12-2006

29 693 327 

56 180 085 

- 

61 762 

7 266 579 

10 866 675 

83 

104 068 511 

Valores em euros

Saldo inicial em 1 de Janeiro de 2005
Aumentos
Utilizações
Reposições

Saldo inicial em 1 de Janeiro de 2006
Aumentos (nota 6)
Utilizações
Reposições

Saldo final em 31 de Dezembro de 2006

Valores em euros

- 

- 

- 

- 

- 

13 919 015 

- 

- 

13 919 015 

153 146 

- 

- 

- 

153 146 

12 140 946 

- 

- 

12 294 092 

1 118 418 

1 498 515 

(625 755)

(37 168)

1 954 010 

26 517 617 

(11 949)

(470 625)

27 989 053 

Processos
judiciais

Processos
fiscais Outras Total

965 272 

1 498 515 

(625 755)

(37 168)

1 800 864 

457 656 

(11 949)

(470 625)

1 775 946 
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a dívida líquida do Grupo detalha-se como segue:

O total da dívida remunerada do Grupo, em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, tem a seguinte composição:

Detalhe da dívida remunerada

29. Passivos remunerados

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os passivos remunerados não correntes detalham-se como segue:

Dívida remunerada

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, a dívida remunerada corrente detalha-se como segue:

Não correntes 
Empréstimos por obrigações
Empréstimos bancários
 
 
Locação financeira
 
Encargos com emissão de obrigações
Encargos com emissão de empréstimos

31-12-2005

700 000 000 

44 326 290 

744 326 290 

134 465 

(5 850 019)

(115 856)

(5 965 875)

738 494 880 

31-12-2006

700 000 000 

54 050 298 

754 050 298 

439 148 

(6 940 689)

(128 929)

(7 069 618)

747 419 828 

Valores em euros

Correntes 
Empréstimos bancários de curto prazo
Locação financeira
Encargos com emissão de empréstimos

31-12-2005

10 156 382 

307 194 

- 

10 463 576 

31-12-2006

77 767 413 

474 441 

(2 255)

78 239 599 

Valores em euros

Divida a terceiros sujeita a juros 
Não corrente
Corrente
 
 

Caixa e seus equivalentes 
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outras aplicações de tesouraria
 
 

Dívida líquida remunerada 

31-12-2005

738 494 880 

10 463 576 

748 958 456 

92 126 

6 098 785 

262 708 000 

268 898 911 

480 059 545 

31-12-2006

747 419 828 

78 239 599 

825 659 427 

40 346 

5 980 915 

83 500 000 

89 521 261 

736 138 166 

Valores em euros

PEDIP
BEI
Empréstimo obrigacionista
Locação financeira
Outros bancos

Curto prazo

40 576 

19 277 358 

694 149 981 

134 465 

24 892 500 

738 494  880 

Médio/Longo prazo

81 150 

9 642 857 

- 

307 194 

432 375 

10 463 576 

Valores em euros

31-12-2006

Papel comercial
EFTA 
PEDIP
BEI
Empréstimo obrigacionista
Descobertos
Locação financeira
Outros bancos

Curto prazo

- 

- 

121 726 

28 928 571 

693 059 311 

- 

439 148 

24 871 071 

747 419 828 

Médio/Longo prazo

63 997 745 

286 808 

81 150 

10 742 857 

- 

2 656 598 

474 441 

- 

78 239 599 

Valores em euros

31-12-2005
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a dívida líquida do Grupo detalha-se como segue:

O total da dívida remunerada do Grupo, em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, tem a seguinte composição:

Detalhe da dívida remunerada

29. Passivos remunerados

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os passivos remunerados não correntes detalham-se como segue:

Dívida remunerada

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, a dívida remunerada corrente detalha-se como segue:

Não correntes 
Empréstimos por obrigações
Empréstimos bancários
 
 
Locação financeira
 
Encargos com emissão de obrigações
Encargos com emissão de empréstimos

31-12-2005

700 000 000 

44 326 290 

744 326 290 

134 465 

(5 850 019)

(115 856)

(5 965 875)

738 494 880 

31-12-2006

700 000 000 

54 050 298 

754 050 298 

439 148 

(6 940 689)

(128 929)

(7 069 618)

747 419 828 

Valores em euros

Correntes 
Empréstimos bancários de curto prazo
Locação financeira
Encargos com emissão de empréstimos

31-12-2005

10 156 382 

307 194 

- 

10 463 576 

31-12-2006

77 767 413 

474 441 

(2 255)

78 239 599 

Valores em euros

Divida a terceiros sujeita a juros 
Não corrente
Corrente
 
 

Caixa e seus equivalentes 
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outras aplicações de tesouraria
 
 

Dívida líquida remunerada 

31-12-2005

738 494 880 

10 463 576 

748 958 456 

92 126 

6 098 785 

262 708 000 

268 898 911 

480 059 545 

31-12-2006

747 419 828 

78 239 599 

825 659 427 

40 346 

5 980 915 

83 500 000 

89 521 261 

736 138 166 

Valores em euros

PEDIP
BEI
Empréstimo obrigacionista
Locação financeira
Outros bancos

Curto prazo

40 576 

19 277 358 

694 149 981 

134 465 

24 892 500 

738 494  880 

Médio/Longo prazo

81 150 

9 642 857 

- 

307 194 

432 375 

10 463 576 

Valores em euros

31-12-2006

Papel comercial
EFTA 
PEDIP
BEI
Empréstimo obrigacionista
Descobertos
Locação financeira
Outros bancos

Curto prazo

- 

- 

121 726 

28 928 571 

693 059 311 

- 

439 148 

24 871 071 

747 419 828 

Médio/Longo prazo

63 997 745 

286 808 

81 150 

10 742 857 

- 

2 656 598 

474 441 

- 

78 239 599 

Valores em euros

31-12-2005
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Os prazos de reembolso relativamente ao saldo registado em financiamentos de médio e longo prazo detalham-se como 
segue:

Dívida remunerada

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 o Grupo utiliza os seguintes bens adquiridos em locação financeira:

Detalhe da locação financeira 

Detalhe da locação financeira 

Financiamentos do IAPMEI

Estes financiamentos, obtidos no âmbito do PEDIP, pela Portucel, correspondem a um empréstimo com o valor inicial de   
406 000 euros que será reembolsado em prestações semestrais iguais no período compreendido entre 2003 e 2007 e não 
vence juros.

Empréstimo - BEI

Estes financiamentos foram concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), à subsidiária Soporcel, e vencem juros à 
taxa EURIBOR para três meses.

O saldo registado, em mlp, será reembolsado em duas tranches iguais (anuais), de 9 642 857 euros, nos exercícios de 2008 
e 2009.

Empréstimos obrigacionistas

No decurso do exercício de 2005, o Grupo contraiu cinco empréstimos obrigacionistas, remunerados a taxa variável indexada 
à Euribor 6 meses acrescido de um prémio de risco de mercado, por subscrição privada, num montante total de 700 000 000 
euros, os quais serão reembolsados numa única prestação e detalham-se conforme segue:

Empréstimo obrigacionista

Os empréstimos nos valores de 300 milhões de euros e 150 milhões de euros encontram-se cotados na Euronext Lisboa sob 
as designações de “Obrigações Portucel 2005 / 2010” e “Obrigações Portucel 2005 / 2012”. O valor unitário a 31 de Dezembro 
é de 100,00 euros e 100,25 euros respectivamente.

Empréstimo a MLP- Outros bancos

Um empréstimo bancário foi contraído em Janeiro de 2005, pela Portucel pelo montante de 25 000 000 de euros e por um 
período de 7 anos. O reembolso será efectuado em 8 prestações semestrais, vencendo-se a primeira em Julho de 2008. O 
empréstimo vence juros à taxa equivalente à EURIBOR para seis meses acrescida de um spread de mercado.

Portucel 2005 / 2010
Portucel 2005 / 2013
Portucel 2005 / 2012
Portucel 2005 / 2008
Portucel 2005 / 2010 II
Total 

Vencimento

300 000 000 

200 000 000 

150 000 000 

25 000 000 

25 000 000 

700 000 000 

Montante

Março 2010

Maio 2013

Outubro 2012

Dezembro 2008

Dezembro 2010

Valores em euros

1 a 2 anos
2 a 3 anos
3 a 4 anos
4 a 5 anos
Mais de 5 anos

31-12-2005

37 808 433 

15 892 857 

331 250 000 

6 250 000 

353 125 000 

744 326 290 

31-12-2006

9 724 007 

37 808 433 

15 892 858 

331 250 000 

359 375 000 

754 050 298 

Valores em euros

Equipamentos
Equipamentos - Soporgen
Equipamentos de transporte

Valores em euros

99 372 

44 003 950 

856 538 

44 959 860 

Amortização
acumulada

96 419 

20 535 177 

417 832 

21 049 428 

2 953 

23 468 773 

438 706 

23 910 432 

Valor
aquisição

31-12-2006

Valor líquido
contabilistico

Equipamentos
Equipamentos - Soporgen
Equipamentos de transporte

Valores em euros

298 115 

44 003 950 

1 519 150 

45 821 215 

Amortização
acumulada

198 743 

17 601 580 

918 622 

18 718 945 

99 372 

26 402 370 

600 528 

27 102 270 

Valor
aquisição

31-12-2005

Valor líquido
contabilistico
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Os prazos de reembolso relativamente ao saldo registado em financiamentos de médio e longo prazo detalham-se como 
segue:

Dívida remunerada

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 o Grupo utiliza os seguintes bens adquiridos em locação financeira:

Detalhe da locação financeira 

Detalhe da locação financeira 

Financiamentos do IAPMEI

Estes financiamentos, obtidos no âmbito do PEDIP, pela Portucel, correspondem a um empréstimo com o valor inicial de   
406 000 euros que será reembolsado em prestações semestrais iguais no período compreendido entre 2003 e 2007 e não 
vence juros.

Empréstimo - BEI

Estes financiamentos foram concedidos pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), à subsidiária Soporcel, e vencem juros à 
taxa EURIBOR para três meses.

O saldo registado, em mlp, será reembolsado em duas tranches iguais (anuais), de 9 642 857 euros, nos exercícios de 2008 
e 2009.

Empréstimos obrigacionistas

No decurso do exercício de 2005, o Grupo contraiu cinco empréstimos obrigacionistas, remunerados a taxa variável indexada 
à Euribor 6 meses acrescido de um prémio de risco de mercado, por subscrição privada, num montante total de 700 000 000 
euros, os quais serão reembolsados numa única prestação e detalham-se conforme segue:

Empréstimo obrigacionista

Os empréstimos nos valores de 300 milhões de euros e 150 milhões de euros encontram-se cotados na Euronext Lisboa sob 
as designações de “Obrigações Portucel 2005 / 2010” e “Obrigações Portucel 2005 / 2012”. O valor unitário a 31 de Dezembro 
é de 100,00 euros e 100,25 euros respectivamente.

Empréstimo a MLP- Outros bancos

Um empréstimo bancário foi contraído em Janeiro de 2005, pela Portucel pelo montante de 25 000 000 de euros e por um 
período de 7 anos. O reembolso será efectuado em 8 prestações semestrais, vencendo-se a primeira em Julho de 2008. O 
empréstimo vence juros à taxa equivalente à EURIBOR para seis meses acrescida de um spread de mercado.

Portucel 2005 / 2010
Portucel 2005 / 2013
Portucel 2005 / 2012
Portucel 2005 / 2008
Portucel 2005 / 2010 II
Total 

Vencimento

300 000 000 

200 000 000 

150 000 000 

25 000 000 

25 000 000 

700 000 000 

Montante

Março 2010

Maio 2013

Outubro 2012

Dezembro 2008

Dezembro 2010

Valores em euros

1 a 2 anos
2 a 3 anos
3 a 4 anos
4 a 5 anos
Mais de 5 anos

31-12-2005

37 808 433 

15 892 857 

331 250 000 

6 250 000 

353 125 000 

744 326 290 

31-12-2006

9 724 007 

37 808 433 

15 892 858 

331 250 000 

359 375 000 

754 050 298 

Valores em euros

Equipamentos
Equipamentos - Soporgen
Equipamentos de transporte

Valores em euros

99 372 

44 003 950 

856 538 

44 959 860 

Amortização
acumulada

96 419 

20 535 177 

417 832 

21 049 428 

2 953 

23 468 773 

438 706 

23 910 432 

Valor
aquisição

31-12-2006

Valor líquido
contabilistico

Equipamentos
Equipamentos - Soporgen
Equipamentos de transporte

Valores em euros

298 115 

44 003 950 

1 519 150 

45 821 215 

Amortização
acumulada

198 743 

17 601 580 

918 622 

18 718 945 

99 372 

26 402 370 

600 528 

27 102 270 

Valor
aquisição

31-12-2005

Valor líquido
contabilistico
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os planos de reembolso da dívida do Grupo referente a locações financeiras, exceptuando 
os Equipamentos - Soporgen, detalham-se como segue:

Locação financeira - rendas obrigatórias

30. Valores a pagar correntes

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de valores a pagar correntes decompõe-se como segue:

A menos de 1 ano
1 a 2 anos
2 a 3 anos
 
Juros futuros
Valor actual das responsabilidades por locação financeira 

31-12-2005

307 194 

134 465 

- 

441 659 

10 056 

451 715 

31-12-2006

474 441 

303 584 

135 564 

913 589 

41 217 

954 806 

Valores em Euros

Fornecedores c/c
Fornecedores - empresas relacionadas (nota 32)
Fornecedores de Imobilizado c/c
Instrumentos financeiros derivados (nota 31)
Outros credores - licenças de emissão CO2

Outros credores
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

Reexpresso
31-12-2005

123 523 103

2 849 897

9 420 105

1 421 511

1 738 700

9 138 768

35 803 742

3 962 945

187 858 771

31-12-2006

122 547 780

2 441 401

4 199 671

2 448 464

7 090 551

5 982 090

25 346 770

12 406 914

182 463.641

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as rubricas de acréscimos de custos e proveitos diferidos decompõem-se como segue:

No decurso do exercício de 2006 e 2005, a rubrica de subsídios ao investimento registou os seguintes movimentos:

Movimentos dos subsídios

Os montantes evidenciados na rubrica de subsídios, correspondem a subsídios ao investimento obtidos essencialmente pela Por-
tucel, pelas subsidiárias Soporcel e Portucel Florestal e são reconhecidos em conformidade com a política descrita na nota 1.23.

Acréscimos de custos
Custos com o pessoal
Energia e manutenção
Juros a pagar
Outros

Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento
Subsídios - licenças de emissão de CO2

Outros    

Reexpresso
31-12-2005

19 376 678

2 906 261

6 416 152

7 104 651

35 803 742

3 627 741

335 075

129

3 962 945

31-12-2006

16 514 459

-

6 749 574

2 082 737

25 346 770

6 283 144

6 123 641

129

12 406 914

Valores em euros

Subsídios ao investimento
Saldo inicial
Utilização
Reforço
Saldo final

Reexpresso
31-12-2005

6 283 144

(3 103 394)

447 991

3 627 741

31-12-2006

7 734 639

(2 417 101)

965 606

6 283 144

Valores em euros
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os planos de reembolso da dívida do Grupo referente a locações financeiras, exceptuando 
os Equipamentos - Soporgen, detalham-se como segue:

Locação financeira - rendas obrigatórias

30. Valores a pagar correntes

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de valores a pagar correntes decompõe-se como segue:

A menos de 1 ano
1 a 2 anos
2 a 3 anos
 
Juros futuros
Valor actual das responsabilidades por locação financeira 

31-12-2005

307 194 

134 465 

- 

441 659 

10 056 

451 715 

31-12-2006

474 441 

303 584 

135 564 

913 589 

41 217 

954 806 

Valores em Euros

Fornecedores c/c
Fornecedores - empresas relacionadas (nota 32)
Fornecedores de Imobilizado c/c
Instrumentos financeiros derivados (nota 31)
Outros credores - licenças de emissão CO2

Outros credores
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos

Reexpresso
31-12-2005

123 523 103

2 849 897

9 420 105

1 421 511

1 738 700

9 138 768

35 803 742

3 962 945

187 858 771

31-12-2006

122 547 780

2 441 401

4 199 671

2 448 464

7 090 551

5 982 090

25 346 770

12 406 914

182 463.641

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as rubricas de acréscimos de custos e proveitos diferidos decompõem-se como segue:

No decurso do exercício de 2006 e 2005, a rubrica de subsídios ao investimento registou os seguintes movimentos:

Movimentos dos subsídios

Os montantes evidenciados na rubrica de subsídios, correspondem a subsídios ao investimento obtidos essencialmente pela Por-
tucel, pelas subsidiárias Soporcel e Portucel Florestal e são reconhecidos em conformidade com a política descrita na nota 1.23.

Acréscimos de custos
Custos com o pessoal
Energia e manutenção
Juros a pagar
Outros

Proveitos diferidos
Subsídios ao investimento
Subsídios - licenças de emissão de CO2

Outros    

Reexpresso
31-12-2005

19 376 678

2 906 261

6 416 152

7 104 651

35 803 742

3 627 741

335 075

129

3 962 945

31-12-2006

16 514 459

-

6 749 574

2 082 737

25 346 770

6 283 144

6 123 641

129

12 406 914

Valores em euros

Subsídios ao investimento
Saldo inicial
Utilização
Reforço
Saldo final

Reexpresso
31-12-2005

6 283 144

(3 103 394)

447 991

3 627 741

31-12-2006

7 734 639

(2 417 101)

965 606

6 283 144

Valores em euros
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados (nota 1.12), decom-
põe-se como segue:

O justo valor dos instrumentos financeiros derivados encontra-se incluído nas rubricas de valores a receber (nota 21) e de 
valores a pagar correntes (nota 30).

32. Saldos e transacções com partes relacionadas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os saldos com empresas do Grupo e associadas decompõem-se como segue:

Saldos com empresas do Grupo

No decurso do exercício de 2006 e 2005, a rubrica de subsídios – Licenças de emissão de CO2 registou os seguintes movi-
mentos:

Movimentos do subsídios - CO2

Licenças de emissão CO2

À data de 31 de Dezembro de 2006 a Ton de CO2 estava cotada a 6,48 euros , pelo que o valor de mercado das licenças de emissão 
detidas, deduzidas das emissões do exercício no montante de 1 738 700 euros, ascendia a 335 075 euros.

31. Instrumentos financeiros derivados

Com o objectivo de gerir o risco cambial associado aos recebimentos dos saldos de clientes em 31 de Dezembro de 2006, foram 
contratados forwards que se vencem ao longo do 1º semestre de 2007.

Em 2006 foram negociadas opções destinadas a gerir o risco cambial das vendas previstas para o ano de 2007.

Em 2006, por forma a reduzir o risco associado às flutuações dos preços da pasta das vendas previstas em 2006 e 2007, foi con-
tratado um instrumento financeiro de cobertura que se vence ao longo do período.

Subsídios - Licenças de emissão CO2 
Saldo inicial
Utilização
Reforço
Saldo final

Reexpresso
31-12-2005

6 123 641 

(13 300 546)

7 511 980 

335 075 

31-12-2006

- 

(7 090 551)

13 214 192 

6 123 641 

Valores em euros

Saldo inicial
Atribuições
Consumos
Alienações

31-12-2005

261 359 

563 986 

(268 318)

(505 318)

51 709 

31-12-2006

- 

563 986 

(302 627)

- 

261 359 

Unidades: TonCO2 

Cobertura
Swaps de taxa de juro 
Coberturas (vendas e preço da pasta)

Negociação
Securitizações de taxa de juro (CAP’s)
Forwards cambiais

300 000 000 

258 074 726 

558 074 726 

75 000 000 

74 981 941 

149 981 941 

708 056 667 

Valores em euros

6 585 447 

8 555 824 

15 141 270 

- 

648 521 

648 521 

15 789 791 

- 

(1 400 188)

(1 400 188)

(15)

(21 307)

(21 322)

(1 421 511)

6 585 447 

7 155 635 

13 741 082 

(15)

627 213 

627 198 

14 368 281 

(184 070)

3 707 106 

3 523 036 

(5 703)

(793 640)

(799 343)

2 723 693 

Notional Positivos Negativos Líquido Líquido

31-12-200531-12-2006

Semapa
Afocelca, ACE
Soporgen
Cutpaper, ACE
TASC

Valores em euros

- 

- 

- 

330 618 

- 

330 618 

Entidades 
relacionadas

Clientes conta
corrente

Activo

Fornecedores
conta corrente

31-12-2006

Passivo

- 

- 

319 992 

61 305 

2 743 

384 040 

2 165 299 

59 739 

- 

624 859 

- 

2 849 897 
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Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados (nota 1.12), decom-
põe-se como segue:

O justo valor dos instrumentos financeiros derivados encontra-se incluído nas rubricas de valores a receber (nota 21) e de 
valores a pagar correntes (nota 30).

32. Saldos e transacções com partes relacionadas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os saldos com empresas do Grupo e associadas decompõem-se como segue:

Saldos com empresas do Grupo

No decurso do exercício de 2006 e 2005, a rubrica de subsídios – Licenças de emissão de CO2 registou os seguintes movi-
mentos:

Movimentos do subsídios - CO2

Licenças de emissão CO2

À data de 31 de Dezembro de 2006 a Ton de CO2 estava cotada a 6,48 euros , pelo que o valor de mercado das licenças de emissão 
detidas, deduzidas das emissões do exercício no montante de 1 738 700 euros, ascendia a 335 075 euros.

31. Instrumentos financeiros derivados

Com o objectivo de gerir o risco cambial associado aos recebimentos dos saldos de clientes em 31 de Dezembro de 2006, foram 
contratados forwards que se vencem ao longo do 1º semestre de 2007.

Em 2006 foram negociadas opções destinadas a gerir o risco cambial das vendas previstas para o ano de 2007.

Em 2006, por forma a reduzir o risco associado às flutuações dos preços da pasta das vendas previstas em 2006 e 2007, foi con-
tratado um instrumento financeiro de cobertura que se vence ao longo do período.

Subsídios - Licenças de emissão CO2 
Saldo inicial
Utilização
Reforço
Saldo final

Reexpresso
31-12-2005

6 123 641 

(13 300 546)

7 511 980 

335 075 

31-12-2006

- 

(7 090 551)

13 214 192 

6 123 641 

Valores em euros

Saldo inicial
Atribuições
Consumos
Alienações

31-12-2005

261 359 

563 986 

(268 318)

(505 318)

51 709 

31-12-2006

- 

563 986 

(302 627)

- 

261 359 

Unidades: TonCO2 

Cobertura
Swaps de taxa de juro 
Coberturas (vendas e preço da pasta)

Negociação
Securitizações de taxa de juro (CAP’s)
Forwards cambiais

300 000 000 

258 074 726 

558 074 726 

75 000 000 

74 981 941 

149 981 941 

708 056 667 

Valores em euros

6 585 447 

8 555 824 

15 141 270 

- 

648 521 

648 521 

15 789 791 

- 

(1 400 188)

(1 400 188)

(15)

(21 307)

(21 322)

(1 421 511)

6 585 447 

7 155 635 

13 741 082 

(15)

627 213 

627 198 

14 368 281 

(184 070)

3 707 106 

3 523 036 

(5 703)

(793 640)

(799 343)

2 723 693 

Notional Positivos Negativos Líquido Líquido

31-12-200531-12-2006

Semapa
Afocelca, ACE
Soporgen
Cutpaper, ACE
TASC

Valores em euros

- 

- 

- 

330 618 

- 

330 618 

Entidades 
relacionadas

Clientes conta
corrente

Activo

Fornecedores
conta corrente

31-12-2006

Passivo

- 

- 

319 992 

61 305 

2 743 

384 040 

2 165 299 

59 739 

- 

624 859 

- 

2 849 897 
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No período findo em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as transacções ocorridas entre empresas do Grupo e associadas decom-
põem-se como segue:

Transacções com as empresas do Grupo

Semapa
Asip, ACE
Afocelca, ACE
Soporgen
Cutpaper, ACE
TASC

Valores em euros

- 

1 162 512 

400 

- 

310 710 

- 

1 473 622 

Entidades 
relacionadas

Clientes conta
corrente

Activo

Fornecedores
conta corrente

31-12-2005

Passivo

- 

- 

431 931 

319 992 

58 704 

2 743 

813 370 

372 680 

1 478 599 

47 698 

- 

542 424 

- 

2 441 401 

Semapa
Afocelca, ACE
Cutpaper, ACE

Valores em euros

- 

6 317 

3 278 857 

3 285 174 

Fornecimentos
serviços externos

Vendas e prestações
de serviços

Juros 
Obtidos

31-12-2006

2 622 797 

1 419 769 

5 719 832 

9 762 398 

- 

(4 846)

9 

(4 837)

Semapa
Asip, ACE
Afocelca, ACE
Cutpaper

Valores em euros

- 

3 797 688 

1 696 034 

3 001 490 

8 495 212 

Fornecimentos
serviços externos

Vendas e prestações
de serviços

Juros 
Obtidos

31-12-2005

4 393 760 

8 817 906 

98 790 

537 756 

13 848 212 

- 

- 

6 996 

8 969 

15 965 

33. Dispêndios em matérias ambientais

Encargos de carácter ambiental

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

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 e reconhecidos em gastos no exercício de 2006 e 2005, têm a seguinte discriminação:

Montantes capitalizados no período

Custos reconhecidos no período

Licenças de emissão de CO2

No âmbito do Protocolo de Quioto, a União Europeia comprometeu-se a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Neste 
contexto, foi emitida uma Directiva Comunitária que prevê a comercialização das chamadas Licenças de emissão de CO2, en-
tretanto transposta para a legislação portuguesa e que é aplicável, a partir de 1 de Janeiro de 2005, entre outras, à indústria 
de pasta e papel (nota 30).

Caldeira de recuperação
Outros

31-12-2005

9 100 517

579 955

9 680 472

31-12-2006

26 874 031

1 487 257

28 361 288

Valores em euros

Tratamento de efluentes líquidos
Reciclagem de materiais
Despesas com electrofiltros
Rede de esgotos
Aterro de resíduos sólidos
Outros

31-12-2005

7 170 235

899 630

689 765

113 358

351 847

362 649

9 587 484

31-12-2006

5 848 607

538 797

420 726

99 201

303 637

218 676

7 429 644

Valores em euros
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No período findo em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, as transacções ocorridas entre empresas do Grupo e associadas decom-
põem-se como segue:

Transacções com as empresas do Grupo

Semapa
Asip, ACE
Afocelca, ACE
Soporgen
Cutpaper, ACE
TASC

Valores em euros

- 

1 162 512 

400 

- 

310 710 

- 

1 473 622 

Entidades 
relacionadas

Clientes conta
corrente

Activo

Fornecedores
conta corrente

31-12-2005

Passivo

- 

- 

431 931 

319 992 

58 704 

2 743 

813 370 

372 680 

1 478 599 

47 698 

- 

542 424 

- 

2 441 401 

Semapa
Afocelca, ACE
Cutpaper, ACE

Valores em euros

- 

6 317 

3 278 857 

3 285 174 

Fornecimentos
serviços externos

Vendas e prestações
de serviços

Juros 
Obtidos

31-12-2006

2 622 797 

1 419 769 

5 719 832 

9 762 398 

- 

(4 846)

9 

(4 837)

Semapa
Asip, ACE
Afocelca, ACE
Cutpaper

Valores em euros

- 

3 797 688 

1 696 034 

3 001 490 

8 495 212 

Fornecimentos
serviços externos

Vendas e prestações
de serviços

Juros 
Obtidos

31-12-2005

4 393 760 

8 817 906 

98 790 

537 756 

13 848 212 

- 

- 

6 996 

8 969 

15 965 

33. Dispêndios em matérias ambientais

Encargos de carácter ambiental

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

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 e reconhecidos em gastos no exercício de 2006 e 2005, têm a seguinte discriminação:

Montantes capitalizados no período

Custos reconhecidos no período

Licenças de emissão de CO2

No âmbito do Protocolo de Quioto, a União Europeia comprometeu-se a reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. Neste 
contexto, foi emitida uma Directiva Comunitária que prevê a comercialização das chamadas Licenças de emissão de CO2, en-
tretanto transposta para a legislação portuguesa e que é aplicável, a partir de 1 de Janeiro de 2005, entre outras, à indústria 
de pasta e papel (nota 30).

Caldeira de recuperação
Outros

31-12-2005

9 100 517

579 955

9 680 472

31-12-2006

26 874 031

1 487 257

28 361 288

Valores em euros

Tratamento de efluentes líquidos
Reciclagem de materiais
Despesas com electrofiltros
Rede de esgotos
Aterro de resíduos sólidos
Outros

31-12-2005

7 170 235

899 630

689 765

113 358

351 847

362 649

9 587 484

31-12-2006

5 848 607

538 797

420 726

99 201

303 637

218 676

7 429 644

Valores em euros
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34. Custos suportados com auditoria e revisão legal de contas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os dispêndios com serviços de revisão legal de contas, auditorias e assessoria fiscal, 
decompõem-se como segue:

35. Número de pessoal

Em 31 de Dezembro de 2006, o número de colaboradores ao serviço das diversas empresas do Grupo ascendia a 1 951 
(1 986 em 31 de Dezembro de 2005).

36. Compromissos

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, os compromissos assumidos pelo Grupo decompõem-se como segue:

Em 3 de Maio de 2000 a subsidiária Soporcel celebrou com uma instituição financeira um contrato de garantia conjunta e não 
solidária pela qual a Soporcel garante, àquela instituição financeira, o cumprimento pontual e integral de todas as obrigações 
financeiras e pecuniárias assumidas pela Soporgen – Sociedade Portuguesa de Geração de Electricidade e Calor, S.A., na 
percentagem de 8% do que for devido, sempre que a garantia for accionada.

Serviços de Revisão Legal de Contas
Serviços de assessoria fiscal  e outros

31-12-2005

176 829 

194 584 

371 413 

31-12-2006

179 286 

214 682 

393 968 

Valores em euros

Em benefício de associadas 
Garantias

Soporgen, S.A.
 
Em benefício de terceiros 

Garantias
DGCI 
IAPMEI
Simria
IFADAP
Outras

 
Outros compromissos 

De compra

31-12-2005

1 111 111 

1 111 111 

15 677 315 

1 343 343 

514 361 

289 804 

1 615 931 

19 440 754 

7 332 178 

7 332 178 

27 884 043

31-12-2006

2 000 000 

2 000 000 

15 677 315 

1 343 343 

514 361 

201 744 

826 409 

18 563 172 

8 110 808 

8 110 808 

28 673 980

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2005 a totalidade deste financiamento havia sido já utilizada no montante de 25 000 000 de euros, pelo 
que a garantia prestada pela Soporcel ascende a 2 000 000 de euros, tendo sido reduzida no período em face da redução do 
valor do empréstimo.

As garantias prestadas a terceiros no montante de 19 440 754 euros incluem o valor de 15 677 315 euros que corresponde a 
duas garantias prestadas a favor da Direcção Geral dos Impostos (DGCI) pela subsidiária Soporcel, em consequência da im-
pugnação judicial efectuada, durante o primeiro semestre de 2004, no âmbito do processo de incentivo fiscal em sede de IRC 
considerado na aquisição da segunda máquina de papel e referido na nota 11.2.

Inclui igualmente um montante de 1 343 342 euros referente a garantias prestadas a favor do IAPMEI – Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas, decorrentes do recebimento dos incentivos financeiros concedidos ao abrigo do Programa 
Operacional de Economia – Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial.

Os compromissos de compra assumidos com fornecedores referem-se essencialmente à aquisição de bens para o imobilizado 
corpóreo.

37. Activos contingentes

37.1 Retenções na Fonte

A ENCE – Empresa Nacional de Celulose, S.A., sociedade na qual a Portucel deteve 8% do capital social até 2004, pagou, entre 
2001 e 2004, dividendos no montante global de 3 444 862 euros, os quais foram sujeitos a retenção na fonte no montante de  
516 729 euros.

O valor retido foi contestado pela Portucel, junto da Administração Tributária Espanhola, com fundamento na violação do direito 
de livre estabelecimento consagrado no Tratado de Roma (os mesmos dividendos pagos a uma entidade residente em Espanha 
não seriam sujeitos a qualquer retenção na fonte).

Adicionalmente, e durante o período, a Comissão Europeia solicitou formalmente a Espanha a alteração da lei que regula as re-
tenções na fonte efectuadas a não residentes, nomeadamente no que respeita a dividendos pagos, dado que esta viola a lei comu-
nitária por se tratar de uma norma discriminatória face à que regula a tributação dos rendimentos da mesma natureza, quando 
pagos entre sociedades residentes fiscais em Espanha tendo mesmo interposto acção judicial para o efeito junto do TJCE.

37.2 Benefícios Fiscais

37.2.1. Contrato de Investimento – 2ª Máquina de Papel da Soporcel

Em 1998 foi assinado um contrato entre a subsidiária Soporcel e o Estado Português prevendo um incentivo fiscal ao inves-
timento realizado numa 2ª máquina de papel, o qual se traduz na redução à colecta do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 de 
determinados montantes apurados e escalonados em função do esforço financeiro com os investimentos industriais que para 
o efeito foram considerados elegíveis.

O montante deduzido pela Soporcel na estimativa de imposto sobre o rendimento do período findo em 31 de Dezembro de 2006 
foi de 1 459 954 euros (2005: 1 459 954 euros).

Na sequência do apuramento do valor final do investimento, foi determinada uma diferença de 2 458 214 euros entre o valor do incen-
tivo fiscal deduzido provisoriamente até ao exercício de 2000 e aquele que seria dedutível com base no valor final do investimento.
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34. Custos suportados com auditoria e revisão legal de contas

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os dispêndios com serviços de revisão legal de contas, auditorias e assessoria fiscal, 
decompõem-se como segue:

35. Número de pessoal

Em 31 de Dezembro de 2006, o número de colaboradores ao serviço das diversas empresas do Grupo ascendia a 1 951 
(1 986 em 31 de Dezembro de 2005).

36. Compromissos

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, os compromissos assumidos pelo Grupo decompõem-se como segue:

Em 3 de Maio de 2000 a subsidiária Soporcel celebrou com uma instituição financeira um contrato de garantia conjunta e não 
solidária pela qual a Soporcel garante, àquela instituição financeira, o cumprimento pontual e integral de todas as obrigações 
financeiras e pecuniárias assumidas pela Soporgen – Sociedade Portuguesa de Geração de Electricidade e Calor, S.A., na 
percentagem de 8% do que for devido, sempre que a garantia for accionada.

Serviços de Revisão Legal de Contas
Serviços de assessoria fiscal  e outros

31-12-2005

176 829 

194 584 

371 413 

31-12-2006

179 286 

214 682 

393 968 

Valores em euros

Em benefício de associadas 
Garantias

Soporgen, S.A.
 
Em benefício de terceiros 

Garantias
DGCI 
IAPMEI
Simria
IFADAP
Outras

 
Outros compromissos 

De compra

31-12-2005

1 111 111 

1 111 111 

15 677 315 

1 343 343 

514 361 

289 804 

1 615 931 

19 440 754 

7 332 178 

7 332 178 

27 884 043

31-12-2006

2 000 000 

2 000 000 

15 677 315 

1 343 343 

514 361 

201 744 

826 409 

18 563 172 

8 110 808 

8 110 808 

28 673 980

Valores em euros

Em 31 de Dezembro de 2005 a totalidade deste financiamento havia sido já utilizada no montante de 25 000 000 de euros, pelo 
que a garantia prestada pela Soporcel ascende a 2 000 000 de euros, tendo sido reduzida no período em face da redução do 
valor do empréstimo.

As garantias prestadas a terceiros no montante de 19 440 754 euros incluem o valor de 15 677 315 euros que corresponde a 
duas garantias prestadas a favor da Direcção Geral dos Impostos (DGCI) pela subsidiária Soporcel, em consequência da im-
pugnação judicial efectuada, durante o primeiro semestre de 2004, no âmbito do processo de incentivo fiscal em sede de IRC 
considerado na aquisição da segunda máquina de papel e referido na nota 11.2.

Inclui igualmente um montante de 1 343 342 euros referente a garantias prestadas a favor do IAPMEI – Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas, decorrentes do recebimento dos incentivos financeiros concedidos ao abrigo do Programa 
Operacional de Economia – Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial.

Os compromissos de compra assumidos com fornecedores referem-se essencialmente à aquisição de bens para o imobilizado 
corpóreo.

37. Activos contingentes

37.1 Retenções na Fonte

A ENCE – Empresa Nacional de Celulose, S.A., sociedade na qual a Portucel deteve 8% do capital social até 2004, pagou, entre 
2001 e 2004, dividendos no montante global de 3 444 862 euros, os quais foram sujeitos a retenção na fonte no montante de  
516 729 euros.

O valor retido foi contestado pela Portucel, junto da Administração Tributária Espanhola, com fundamento na violação do direito 
de livre estabelecimento consagrado no Tratado de Roma (os mesmos dividendos pagos a uma entidade residente em Espanha 
não seriam sujeitos a qualquer retenção na fonte).

Adicionalmente, e durante o período, a Comissão Europeia solicitou formalmente a Espanha a alteração da lei que regula as re-
tenções na fonte efectuadas a não residentes, nomeadamente no que respeita a dividendos pagos, dado que esta viola a lei comu-
nitária por se tratar de uma norma discriminatória face à que regula a tributação dos rendimentos da mesma natureza, quando 
pagos entre sociedades residentes fiscais em Espanha tendo mesmo interposto acção judicial para o efeito junto do TJCE.

37.2 Benefícios Fiscais

37.2.1. Contrato de Investimento – 2ª Máquina de Papel da Soporcel

Em 1998 foi assinado um contrato entre a subsidiária Soporcel e o Estado Português prevendo um incentivo fiscal ao inves-
timento realizado numa 2ª máquina de papel, o qual se traduz na redução à colecta do IRC dos exercícios de 1998 a 2007 de 
determinados montantes apurados e escalonados em função do esforço financeiro com os investimentos industriais que para 
o efeito foram considerados elegíveis.

O montante deduzido pela Soporcel na estimativa de imposto sobre o rendimento do período findo em 31 de Dezembro de 2006 
foi de 1 459 954 euros (2005: 1 459 954 euros).

Na sequência do apuramento do valor final do investimento, foi determinada uma diferença de 2 458 214 euros entre o valor do incen-
tivo fiscal deduzido provisoriamente até ao exercício de 2000 e aquele que seria dedutível com base no valor final do investimento.
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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 222 982 euros a parcela por regularizar em 31 de Dezembro de 2006. Em 31 de Dezem-
bro de 2006, o incentivo fiscal ainda por utilizar ascende a 1 459 954 euros, líquido da parcela a regularizar.

37.2.2. Contrato de Investimento – API

Em 12 de Julho de 2006 foi celebrado, entre a Portucel, a Soporcel e a API – Agência Portuguesa para o Investimento, contra-
tos de investimento, em curso e a realizar até 31 de Dezembro de 2008, que compreendem incentivos fiscais e financeiros no 
montante de 122 518 885 euros.

Adicionalmente foi celebrado um contrato com a About the Future, para investimentos de 490 milhões de euros nos exercícios 
de 2007 e 2008, com incentivo fiscal no montante de 52 433 150 euros.

Dois destes contratos encontram-se sujeitos a aprovação por parte da Comissão Europeia, aprovação esta que se espera que 
ocorra no decurso do 1º semestre de 2007.

37.3 Reclamações /Impugnações

37.3.1. IRC 2001

A Portucel recebeu em Maio de 2005 – quando se encontrava a decorrer a inspecção fiscal ao exercício de 2002 - uma notificação de 
correcções resultantes de análise interna ao IRC de 2001, o qual deu origem a uma liquidação adicional, entretanto paga, de IRC e 
juros compensatórios de 314 339,62 euros. A referida liquidação foi no entanto objecto de reclamação graciosa por incumprimento 
de formalidades legais pela Administração Fiscal, como a ausência de audição prévia e a caducidade do direito de liquidação desde 
18 de Março de 2004, em virtude de já ter-se verificado a análise externa ao exercício de 2001 efectuada pelos Serviços de Inspecção 
Tributária, a qual de resto já tinha dado origem a uma liquidação adicional de IRC em 2003, também já paga.

37.3.2. IRC 2002

Em 15 de Novembro de 2006, a Soporcel reclamou as liquidações adicionais de IRC e retenções na fonte de 270 025,42 euros 
e 16 161,87 euros.

Esta última por entender que a exigência de formulários RFI contemporaneamente com os serviços prestados não pode pre-
valecer sobre a verdade material e sobre o disposto nos ADT celebrados por Portugal com os Estados de residência dos pres-
tadores de serviços. Acresce que a Comissão Europeia intimou Portugal a revogar a retenção na fonte sobre a prestação de 
serviços por entendê-la contrária ao Tratado de União Europeia, designadamente quanto às liberdades de estabelecimento e 
prestação de serviços.

A primeira, em especial, por em data posterior à liquidação ter obtido os formulários em falta relativos ao incentivo fiscal à 
investigação e desenvolvimento no montante de 100 805,56 euros.

38. Cotações utilizadas

Os activos e passivos das subsidiárias e associadas estrangeiras foram convertidos para contra-valores em euros, ao câmbio 
de 31 de Dezembro de 2006. As rubricas de resultados do exercício foram convertidas ao câmbio médio do período. As diferen-
ças resultantes da aplicação destas taxas comparativamente aos valores anteriores foram reflectidas na rubrica reservas de 
conversão cambial no capital próprio.

As cotações utilizadas à data de 31 de Dezembro de 2006 e 2005 e, face ao euro, foram as seguintes:

39. Processo de Privatização

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

Um segmento, que se concretizou em Maio de 2004, correspondeu à realização de um concurso para a alienação de um lote 
indivisível de acções representativas de um valor de 30% do capital da Portucel. O vencedor do concurso foi o Grupo Semapa 
tendo adquirido a referida participação através da Seinpart – Participações, SGPS, S.A. (ver nota 24).

O Decreto-Lei acima referido previa também um segundo segmento que corresponde à venda directa de até 115 125 000 ac-
ções do capital da Empresa a um conjunto de instituições financeiras que deverão proceder à subsequente dispersão de acções 
junto de investidores institucionais.

Com a publicação do Decreto-Lei 143/2006, de 28 de Julho, o Estado definiu o modelo para a terceira fase de reprivatização da 
Empresa, que consistiu na alienação de acções representativas até 25,72% do capital social da Empresa, o qual ocorreu atra-
vés de uma Oferta Pública de Venda (OPV) realizada em 14 de Novembro, após o que a Empresa ficou totalmente privatizada.

GBP (libra esterlina) 
Câmbio médio do exercício
Câmbio de fim do exercício

 
USD (dólar americano) 

Câmbio médio do exercício
Câmbio de fim do exercício

Valorização/
(Desvalorização)

0,6817 

0,6715 

1,2556 

1,3170 

0,6839 

0,6853 

1,2441 

1,1797 

0,33%

2,01%

(0,92%)

(11,64%)

2006 2005
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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 222 982 euros a parcela por regularizar em 31 de Dezembro de 2006. Em 31 de Dezem-
bro de 2006, o incentivo fiscal ainda por utilizar ascende a 1 459 954 euros, líquido da parcela a regularizar.

37.2.2. Contrato de Investimento – API

Em 12 de Julho de 2006 foi celebrado, entre a Portucel, a Soporcel e a API – Agência Portuguesa para o Investimento, contra-
tos de investimento, em curso e a realizar até 31 de Dezembro de 2008, que compreendem incentivos fiscais e financeiros no 
montante de 122 518 885 euros.

Adicionalmente foi celebrado um contrato com a About the Future, para investimentos de 490 milhões de euros nos exercícios 
de 2007 e 2008, com incentivo fiscal no montante de 52 433 150 euros.

Dois destes contratos encontram-se sujeitos a aprovação por parte da Comissão Europeia, aprovação esta que se espera que 
ocorra no decurso do 1º semestre de 2007.

37.3 Reclamações /Impugnações

37.3.1. IRC 2001

A Portucel recebeu em Maio de 2005 – quando se encontrava a decorrer a inspecção fiscal ao exercício de 2002 - uma notificação de 
correcções resultantes de análise interna ao IRC de 2001, o qual deu origem a uma liquidação adicional, entretanto paga, de IRC e 
juros compensatórios de 314 339,62 euros. A referida liquidação foi no entanto objecto de reclamação graciosa por incumprimento 
de formalidades legais pela Administração Fiscal, como a ausência de audição prévia e a caducidade do direito de liquidação desde 
18 de Março de 2004, em virtude de já ter-se verificado a análise externa ao exercício de 2001 efectuada pelos Serviços de Inspecção 
Tributária, a qual de resto já tinha dado origem a uma liquidação adicional de IRC em 2003, também já paga.

37.3.2. IRC 2002

Em 15 de Novembro de 2006, a Soporcel reclamou as liquidações adicionais de IRC e retenções na fonte de 270 025,42 euros 
e 16 161,87 euros.

Esta última por entender que a exigência de formulários RFI contemporaneamente com os serviços prestados não pode pre-
valecer sobre a verdade material e sobre o disposto nos ADT celebrados por Portugal com os Estados de residência dos pres-
tadores de serviços. Acresce que a Comissão Europeia intimou Portugal a revogar a retenção na fonte sobre a prestação de 
serviços por entendê-la contrária ao Tratado de União Europeia, designadamente quanto às liberdades de estabelecimento e 
prestação de serviços.

A primeira, em especial, por em data posterior à liquidação ter obtido os formulários em falta relativos ao incentivo fiscal à 
investigação e desenvolvimento no montante de 100 805,56 euros.

38. Cotações utilizadas

Os activos e passivos das subsidiárias e associadas estrangeiras foram convertidos para contra-valores em euros, ao câmbio 
de 31 de Dezembro de 2006. As rubricas de resultados do exercício foram convertidas ao câmbio médio do período. As diferen-
ças resultantes da aplicação destas taxas comparativamente aos valores anteriores foram reflectidas na rubrica reservas de 
conversão cambial no capital próprio.

As cotações utilizadas à data de 31 de Dezembro de 2006 e 2005 e, face ao euro, foram as seguintes:

39. Processo de Privatização

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

Um segmento, que se concretizou em Maio de 2004, correspondeu à realização de um concurso para a alienação de um lote 
indivisível de acções representativas de um valor de 30% do capital da Portucel. O vencedor do concurso foi o Grupo Semapa 
tendo adquirido a referida participação através da Seinpart – Participações, SGPS, S.A. (ver nota 24).

O Decreto-Lei acima referido previa também um segundo segmento que corresponde à venda directa de até 115 125 000 ac-
ções do capital da Empresa a um conjunto de instituições financeiras que deverão proceder à subsequente dispersão de acções 
junto de investidores institucionais.

Com a publicação do Decreto-Lei 143/2006, de 28 de Julho, o Estado definiu o modelo para a terceira fase de reprivatização da 
Empresa, que consistiu na alienação de acções representativas até 25,72% do capital social da Empresa, o qual ocorreu atra-
vés de uma Oferta Pública de Venda (OPV) realizada em 14 de Novembro, após o que a Empresa ficou totalmente privatizada.

GBP (libra esterlina) 
Câmbio médio do exercício
Câmbio de fim do exercício

 
USD (dólar americano) 

Câmbio médio do exercício
Câmbio de fim do exercício

Valorização/
(Desvalorização)

0,6817 

0,6715 

1,2556 

1,3170 

0,6839 

0,6853 

1,2441 

1,1797 

0,33%

2,01%

(0,92%)

(11,64%)

2006 2005
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Empresa-mãe: 
Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
 
Subsidiárias: 
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.
Tecnipapel – Sociedade de Transformação e Distribuição 
de Papel, Lda
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
Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento 
Agro-Florestal, S.A.
Aliança Florestal – Sociedade para o Desenvolvimento 
Agro-Florestal, S.A.
Arboser – Serviços Agro-Industriais, S.A.
Enerforest - Empresa de Biomassa para Energia, S.A. 
Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e
Comercialização de Vinhos, S.A.
Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, S.A.
Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, S.A.
Cofotrans - Empresa de Exploração Florestal, S.A.
SPCG – Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, S.A.
Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, S.A.
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
Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A.
Aflotrans - Empresa de Exploração Florestal, Lda
About the Future - Empresa Produtora de Papel, S.A. *
Headbox - Operação e Contolo Industrial, S.A. *
EMA21 - Engenharia e Manutenção Industrial Século XXI, S.A.
Ema Cacia - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE *
Ema Setúbal - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE *
Ema Figueira da Foz- Engenharia e Manutenção Industrial, ACE *
* Empresas criadas em 2006

Setúbal

Figueira da Foz

Setúbal
Espanha
Holanda

França
Reino Unido

Itália
Figueira da Foz

EUA
Alemanha

Áustria

Setúbal

Setúbal
Setúbal
Setúbal

Setúbal
Palmela
Setúbal

Figueira da Foz
Setúbal
Setúbal
Setúbal
Lisboa

Figueira da Foz
Figueira da Foz
Figueira da Foz

Eixo
Figueira da Foz
Figueira da Foz

Setúbal
Setúbal
Setúbal

Cacia
Setúbal

Figueira da Foz

Denominação Social Sede Directa Indirecta Total

Percentagem directa e indirecta do capital
detido por empresas do Grupo

-

100,00

100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
100,00

-

-
-
-
-

100,00
100,00
100,00

-
50,00
50,00

-
43,00
50,00

-
100,00
100,00
100,00
91,02
91,01
91,87

-

-

-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
-

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

-
-
-

100,00
50,00
50,00
50,00
51,00
50,00

100,00
-
-
-
-
-
-

-

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
94,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,02
91,01
91,87

40. Empresas incluídas na consolidação

As empresas acima referidas foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral excepto o Cutpaper – 
Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE, consolidado pelo método proporcional.

41. Empresas excluídas na consolidação  

Estas empresas não foram consolidadas pelo método da consolidação integral ou proporcional, mas esse efeito é considera-
do materialmente irrelevante para a apresentação de uma imagem fiel e verdadeira da situação financeira e resultados das 
operações do Grupo. Estas participações encontram-se registadas na rubrica investimentos em associadas e empreendi-
mentos conjuntos valorizadas pelo método da equivalência patrimonial.

Conselho de Administração

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Presidente

José Alfredo de Almeida Honório
Vogal

Luis Alberto Caldeira Deslandes
Vogal

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Vogal

Manuel Soares Ferreira Regalado
Vogal

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto
Vogal

Carlos Eduardo Coelho Alves
Vogal

Denominação Social Sede

Proporção do capital detido
pelo Grupo nas empresas

Portucel International Trading, SA
Portucel International GmbH
Portucel Brasil

Luxemburgo
Alemanha

Brasil

80,00
-

99,00

 -  
100,00

 -  

80,00
100,00
99,00

Directa Indirecta Total
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Empresa-mãe: 
Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A.
 
Subsidiárias: 
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.
Tecnipapel – Sociedade de Transformação e Distribuição 
de Papel, Lda
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
Portucel Florestal – Empresa de Desenvolvimento 
Agro-Florestal, S.A.
Aliança Florestal – Sociedade para o Desenvolvimento 
Agro-Florestal, S.A.
Arboser – Serviços Agro-Industriais, S.A.
Enerforest - Empresa de Biomassa para Energia, S.A. 
Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - Produção e
Comercialização de Vinhos, S.A.
Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, S.A.
Aflomec - Empresa de Exploração Florestal, S.A.
Cofotrans - Empresa de Exploração Florestal, S.A.
SPCG – Sociedade Portuguesa de Co-Geração Eléctrica, S.A.
Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, S.A.
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
Cutpaper - Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Soporcel - Gestão de Participações Sociais, SGPS, S.A.
Aflotrans - Empresa de Exploração Florestal, Lda
About the Future - Empresa Produtora de Papel, S.A. *
Headbox - Operação e Contolo Industrial, S.A. *
EMA21 - Engenharia e Manutenção Industrial Século XXI, S.A.
Ema Cacia - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE *
Ema Setúbal - Engenharia e Manutenção Industrial, ACE *
Ema Figueira da Foz- Engenharia e Manutenção Industrial, ACE *
* Empresas criadas em 2006

Setúbal

Figueira da Foz

Setúbal
Espanha
Holanda

França
Reino Unido

Itália
Figueira da Foz

EUA
Alemanha

Áustria

Setúbal

Setúbal
Setúbal
Setúbal

Setúbal
Palmela
Setúbal

Figueira da Foz
Setúbal
Setúbal
Setúbal
Lisboa

Figueira da Foz
Figueira da Foz
Figueira da Foz

Eixo
Figueira da Foz
Figueira da Foz

Setúbal
Setúbal
Setúbal

Cacia
Setúbal

Figueira da Foz

Denominação Social Sede Directa Indirecta Total

Percentagem directa e indirecta do capital
detido por empresas do Grupo

-

100,00

100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
100,00

-

-
-
-
-

100,00
100,00
100,00

-
50,00
50,00

-
43,00
50,00

-
100,00
100,00
100,00
91,02
91,01
91,87

-

-

-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
-

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

-
-
-

100,00
50,00
50,00
50,00
51,00
50,00

100,00
-
-
-
-
-
-

-

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
94,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,02
91,01
91,87

40. Empresas incluídas na consolidação

As empresas acima referidas foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral excepto o Cutpaper – 
Transformação, Corte e Embalagem de Papel, ACE, consolidado pelo método proporcional.

41. Empresas excluídas na consolidação  

Estas empresas não foram consolidadas pelo método da consolidação integral ou proporcional, mas esse efeito é considera-
do materialmente irrelevante para a apresentação de uma imagem fiel e verdadeira da situação financeira e resultados das 
operações do Grupo. Estas participações encontram-se registadas na rubrica investimentos em associadas e empreendi-
mentos conjuntos valorizadas pelo método da equivalência patrimonial.

Conselho de Administração

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Presidente

José Alfredo de Almeida Honório
Vogal

Luis Alberto Caldeira Deslandes
Vogal

Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Vogal

Manuel Soares Ferreira Regalado
Vogal

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto
Vogal

Carlos Eduardo Coelho Alves
Vogal

Denominação Social Sede

Proporção do capital detido
pelo Grupo nas empresas

Portucel International Trading, SA
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-
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 -  

80,00
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria elaborado por auditor 
registado na CMVM sobre a Informação Financeira Consolidada

Introdução

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a certificação legal das contas e relatório de auditoria sobre a informa-
ção 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 consolidado em 31 de Dezembro de 2006, (que 
evidencia um total de 2 292 727 663 euros e um total de capital próprio de 1 123 611 848 euros, o qual inclui um total de interes-
ses minoritários de 181 774 euros e um resultado líquido de 124 652 532 euros), a demonstração dos resultados consolidados, 
a demonstração de rendimentos e gastos reconhecidos consolidados, a demonstração das alterações dos capitais próprios 
consolidados e a demonstração dos fluxos de caixa consolidados 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, as alterações no capital próprio consolidado, o resultado consolidado das suas ope-
rações e os fluxos de caixa consolidados; (ii) que a informação financeira histórica seja preparada de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia e que seja completa, verdadeira, actual, cla-
ra, 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.

Âmbito

4.  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) a 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 con-
solidadas; e (vi) a apreciação se a informação financeira consolidada é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

5.  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.

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

Opinião

7.  Em nossa opinião, 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 2006, as alterações no capital próprio consolidado, o resultado consolidado das suas ope-
rações e os fluxos de caixa consolidados no exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita.

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2007

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:

Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria elaborado por auditor 
registado na CMVM sobre a Informação Financeira Consolidada

Introdução

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a certificação legal das contas e relatório de auditoria sobre a informa-
ção 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 consolidado em 31 de Dezembro de 2006, (que 
evidencia um total de 2 292 727 663 euros e um total de capital próprio de 1 123 611 848 euros, o qual inclui um total de interes-
ses minoritários de 181 774 euros e um resultado líquido de 124 652 532 euros), a demonstração dos resultados consolidados, 
a demonstração de rendimentos e gastos reconhecidos consolidados, a demonstração das alterações dos capitais próprios 
consolidados e a demonstração dos fluxos de caixa consolidados 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, as alterações no capital próprio consolidado, o resultado consolidado das suas ope-
rações e os fluxos de caixa consolidados; (ii) que a informação financeira histórica seja preparada de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia e que seja completa, verdadeira, actual, cla-
ra, 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.

Âmbito

4.  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) a 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 con-
solidadas; e (vi) a apreciação se a informação financeira consolidada é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.

5.  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.

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

Opinião

7.  Em nossa opinião, 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 2006, as alterações no capital próprio consolidado, o resultado consolidado das suas ope-
rações e os fluxos de caixa consolidados no exercício findo naquela data, em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas na União Europeia e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita.

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2007

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:

Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.
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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 2006.

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.

4. No âmbito das nossas funções verificámos que:

i) o balanço consolidado, a demonstração consolidada dos resultados, a demonstração consolidada de rendimentos e gastos 
reconhecidos, a demonstração das alterações dos capitais próprios, a demonstração consolidada dos fluxos de caixa e o 
correspondente anexo permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Empresa, das alterações dos capi-
tais próprios, dos seus resultados e dos fluxos de caixa;

ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados;

iii) o relatório consolidado de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação da Empresa e do 
conjunto das filiais incluídas na consolidação evidenciando os aspectos mais significativos.

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, 23 de Fevereiro de 2007

O Fiscal Único

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:

Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.

Capítulo I – Divulgação de Informação
Organigrama da Sociedade

Relatório sobre o Governo da Sociedade
(Regulamento da C.M.V.M. n.º 7/2001)

Conselho de Administração

Pedro Queiroz Pereira
José Honório

Luís Deslandes
Manuel Gil Mata
Manuel Regalado

Álvaro Barreto
Carlos Eduardo Alves

Comissão Executiva

José Honório
Pedro Queiroz Pereira

Luís Deslandes
Manuel Gil Mata
Manuel Regalado

Assessoria da Comissão
Executiva
Manuel Arouca
Pedro Vaz Pinto
João Manuel Soares
Gonçalo Veloso Sousa

Imagem e Comunicação
Institucional
Ana Nery

Auditoria Interna
e Análise de Risco
Jerónimo Ferreira

Secretário
da Sociedade
António Cunha Reis

Relações
com Investidores
Joana Lã Appleton

Gabinete Jurídico
Cândido Dias Almeida

Comissão de Auditoria
António Serrão
José Paredes

Álvaro Ricardo Nunes

Abastecimento
de Madeira
Vitor Coelho

Negócio
de Exploração
Pedro Moura

Outros Negócios
Rogério Freire

Serviços Corporativos
José Ferreira Rodrigues

Área Florestal Área Industrial

Engenharia
Adriano Silveira

Ambiente
Julieta Sansana

Desenvolvimento
de Produtos
Pedro Sarmento

Energia
José Ricardo Rodrigues

Inovação
José Maria Ataíde

Fábrica de Cacia
José Nordeste

Fábrica da Figueira da Foz
Carlos Vieira

Fábrica de Setúbal
Fábrica de Pasta
Óscar Arantes

Fábrica de Papel
Alberto Vale Rego

Área Comercial

Pasta
José Tátá Anjos

Papel
António Redondo

Área Corporativa

Financeira
Manuel Arouca

Plan. e Controlo
de Gestão
Jorge Peixoto

Contabilidade e
Fiscalidade
Fernando Araújo

Informática
Jerónimo Ferreira

Pessoal
João Ventura

Compras
José Freire
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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 2006.

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.

4. No âmbito das nossas funções verificámos que:

i) o balanço consolidado, a demonstração consolidada dos resultados, a demonstração consolidada de rendimentos e gastos 
reconhecidos, a demonstração das alterações dos capitais próprios, a demonstração consolidada dos fluxos de caixa e o 
correspondente anexo permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Empresa, das alterações dos capi-
tais próprios, dos seus resultados e dos fluxos de caixa;

ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados;

iii) o relatório consolidado de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação da Empresa e do 
conjunto das filiais incluídas na consolidação evidenciando os aspectos mais significativos.

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, 23 de Fevereiro de 2007

O Fiscal Único

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
representada por:

Abdul Nasser Abdul Sattar, R.O.C.

Capítulo I – Divulgação de Informação
Organigrama da Sociedade

Relatório sobre o Governo da Sociedade
(Regulamento da C.M.V.M. n.º 7/2001)
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Não existem na sociedade comissões específicas, designadamente de ética e de avaliação de estrutura e governo societá-
rios.

Estrutura do capital social  (1)

O capital social da Portucel é de setecentos e sessenta e sete milhões e quinhentos mil euros, encontra-se totalmente realizado e 
é dividido em setecentas e sessenta e sete milhões e quinhentas mil acções, com o valor nominal de um euro cada uma.

Actualmente, encontram-se admitidas à negociação quinhentas e trinta e sete milhões duzentas e cinquenta mil acções, uma 
vez que as acções adquiridas no âmbito da 2ª fase de reprivatização da empresa encontram-se imobilizadas por um período de 
5 anos.

Não existem restrições à transmissibilidade das acções, tais como cláusulas de consentimento para a alienação, ou limitação à 
titularidade de acções.

Descrição da evolução da cotação das acções da Portucel

Os títulos da Portucel acabaram o ano de 2006 registando uma valorização significativa de 43%, atingindo um valor máximo 
de 2,41€/acção (no dia 22 de Dezembro) e um valor mínimo de 1,69 €/acção (no dia 2 de Janeiro).

No gráfico abaixo apresenta-se a evolução da cotação das acções da sociedade, identificando os principais factos que foram 
objecto de comunicação ao mercado. 
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Evolução da cotação da Portucel em 2006

Política de dividendos

A proposta de distribuição de dividendos é da competência do Conselho de Administração da Portucel, subordinada à legisla-
ção em vigor e aos estatutos da sociedade. De acordo com o texto actualizado dos estatutos, em vigor após a alteração parcial 
do pacto social efectuada por deliberação da assembleia geral de 13-07-2006, compete à assembleia geral deliberar por maio-
ria simples dos votos emitidos sobre o montante de dividendos a distribuir. 

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

2004 (relativo ao exercício de 2003) 0,0315 € por acção
2005 (relativo ao exercício de 2004) 0,0371 € por acção
2006 (relativo ao exercício de 2005) 0,0525 € por acção

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

Não existem quaisquer planos de atribuição de acções e de opções de aquisição de acções em vigor.
 
Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizados pela sociedade

Neste âmbito, não há informação relevante.

Gabinete de Apoio ao Investidor

A Portucel dispõe de um Gabinete de Relações com Investidores desde Novembro de 1995, criado com o objectivo de assegurar 
um contacto permanente e adequado com a comunidade financeira – investidores, accionistas, analistas e entidades reguladoras 
- e promover a comunicação da informação financeira da Empresa, ou outra que seja relevante para a evolução do desempenho 
da Portucel no mercado de capitais, de acordo com princípios de coerência, regularidade, equidade, credibilidade e oportunidade. 
Todos os comunicados e press releases sobre os resultados trimestrais, semestrais e anuais, a informação relativa às Assem-
bleias Gerais e aos órgãos sociais, o calendário financeiro, os estatutos da Empresa, bem como todos os factos relevantes que 
ocorram são disponibilizados pelo Gabinete na página da Internet da Portucel, com o endereço www.portucelsoporcel.com.  
Joana de Avelar Pedrosa Rosa Lã Appleton é a representante para as Relações com o Mercado da Portucel e pode ser contac-
tada através do telefone com o nº 265 700 504 ou do seguinte endereço electrónico: joana.la@portucelsoporcel.com

Comissão de fixação de vencimentos

A remuneração dos Administradores é fixada por uma comissão de fixação de vencimentos, estando implantado um sistema 
que prevê que esta remuneração seja composta por uma parte fixa e por uma parte variável, esta última em função do desem-
penho do Grupo, medido em termos de indicadores consolidados. 

A comissão de fixação de vencimentos é composta pelo Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Vogal), pelo Senhor Eng. 
Carlos Eduardo Coelho Alves (Vogal) e pelo Senhor Eng. Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses (Vogal). 

Remuneração do auditor

O montante de remuneração pago em 2006, pelo Grupo, aos auditores das empresas do Grupo totalizou 371 413 euros, assim 
distribuídos:
a) 47,6% pela prestação de serviços de revisão legal de contas
b) 34,2 % por serviços de assessoria fiscal
c) 18,2 % por outros serviços

Os nossos auditores têm instituídas exigentes regras internas para garantir a salvaguarda da sua independência. 
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Não existem na sociedade comissões específicas, designadamente de ética e de avaliação de estrutura e governo societá-
rios.

Estrutura do capital social  (1)

O capital social da Portucel é de setecentos e sessenta e sete milhões e quinhentos mil euros, encontra-se totalmente realizado e 
é dividido em setecentas e sessenta e sete milhões e quinhentas mil acções, com o valor nominal de um euro cada uma.

Actualmente, encontram-se admitidas à negociação quinhentas e trinta e sete milhões duzentas e cinquenta mil acções, uma 
vez que as acções adquiridas no âmbito da 2ª fase de reprivatização da empresa encontram-se imobilizadas por um período de 
5 anos.

Não existem restrições à transmissibilidade das acções, tais como cláusulas de consentimento para a alienação, ou limitação à 
titularidade de acções.

Descrição da evolução da cotação das acções da Portucel

Os títulos da Portucel acabaram o ano de 2006 registando uma valorização significativa de 43%, atingindo um valor máximo 
de 2,41€/acção (no dia 22 de Dezembro) e um valor mínimo de 1,69 €/acção (no dia 2 de Janeiro).

No gráfico abaixo apresenta-se a evolução da cotação das acções da sociedade, identificando os principais factos que foram 
objecto de comunicação ao mercado. 
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Política de dividendos

A proposta de distribuição de dividendos é da competência do Conselho de Administração da Portucel, subordinada à legisla-
ção em vigor e aos estatutos da sociedade. De acordo com o texto actualizado dos estatutos, em vigor após a alteração parcial 
do pacto social efectuada por deliberação da assembleia geral de 13-07-2006, compete à assembleia geral deliberar por maio-
ria simples dos votos emitidos sobre o montante de dividendos a distribuir. 

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

2004 (relativo ao exercício de 2003) 0,0315 € por acção
2005 (relativo ao exercício de 2004) 0,0371 € por acção
2006 (relativo ao exercício de 2005) 0,0525 € por acção

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

Não existem quaisquer planos de atribuição de acções e de opções de aquisição de acções em vigor.
 
Descrição dos elementos principais dos negócios e operações realizados pela sociedade

Neste âmbito, não há informação relevante.

Gabinete de Apoio ao Investidor

A Portucel dispõe de um Gabinete de Relações com Investidores desde Novembro de 1995, criado com o objectivo de assegurar 
um contacto permanente e adequado com a comunidade financeira – investidores, accionistas, analistas e entidades reguladoras 
- e promover a comunicação da informação financeira da Empresa, ou outra que seja relevante para a evolução do desempenho 
da Portucel no mercado de capitais, de acordo com princípios de coerência, regularidade, equidade, credibilidade e oportunidade. 
Todos os comunicados e press releases sobre os resultados trimestrais, semestrais e anuais, a informação relativa às Assem-
bleias Gerais e aos órgãos sociais, o calendário financeiro, os estatutos da Empresa, bem como todos os factos relevantes que 
ocorram são disponibilizados pelo Gabinete na página da Internet da Portucel, com o endereço www.portucelsoporcel.com.  
Joana de Avelar Pedrosa Rosa Lã Appleton é a representante para as Relações com o Mercado da Portucel e pode ser contac-
tada através do telefone com o nº 265 700 504 ou do seguinte endereço electrónico: joana.la@portucelsoporcel.com

Comissão de fixação de vencimentos

A remuneração dos Administradores é fixada por uma comissão de fixação de vencimentos, estando implantado um sistema 
que prevê que esta remuneração seja composta por uma parte fixa e por uma parte variável, esta última em função do desem-
penho do Grupo, medido em termos de indicadores consolidados. 

A comissão de fixação de vencimentos é composta pelo Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (Vogal), pelo Senhor Eng. 
Carlos Eduardo Coelho Alves (Vogal) e pelo Senhor Eng. Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses (Vogal). 

Remuneração do auditor

O montante de remuneração pago em 2006, pelo Grupo, aos auditores das empresas do Grupo totalizou 371 413 euros, assim 
distribuídos:
a) 47,6% pela prestação de serviços de revisão legal de contas
b) 34,2 % por serviços de assessoria fiscal
c) 18,2 % por outros serviços

Os nossos auditores têm instituídas exigentes regras internas para garantir a salvaguarda da sua independência. 
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CAPÍTULO II – Exercício de direito de voto e representação de accionistas

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

Os accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral da Portucel devem comprovar a titularidade das respectivas ac-
ções, tendo estas que estar registadas em seu nome até cinco dias antes da data marcada para a realização da Assembleia, de-
vendo permanecer bloqueadas até ao encerramento da reunião da Assembleia Geral. Na eventualidade do accionista exercer o voto 
por correspondência, deverá remeter o voto individualizado em envelope fechado dirigido ao Presidente da Mesa, que deverá chegar à 
sociedade até ao último dia útil anterior à data de realização da Assembleia. (1)  No que diz respeito à participação dos accionistas na 
Assembleia e ao exercício do direito de voto, contar-se-á um voto por cada mil acções, sem prejuízo do direito de agrupamento.

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 e não tem um modelo standard para o exercício do voto por correspondência. (1)

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 acti-
vidade legislação específica que lhe seja aplicável. 

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

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

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

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

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

Na Área Florestal, para além das reuniões quinzenais de acompanhamento das actividades florestais, são produzidos rela-
tórios mensais sobre o aprovisionamento da matéria-prima e sobre o controlo orçamental, assim como relatórios na área da 
prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais, com uma periodicidade variável que aumenta nas épocas mais críticas 
(Junho a Setembro). 

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

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.

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

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

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

Os Administradores não executivos são:

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

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

Entendemos que os restantes Administradores não se encontram abrangidos por nenhum dos critérios referidos no artigo a que 
se reporta o parágrafo anterior, a menos que, pelo facto de serem também, todos eles, Administradores da Soporcel – Sociedade 
Portuguesa de Papel, S.A., se entenda que se encontram abrangidos pela alínea c) do citado preceito legal. Não obstante, porque 
da actual redacção do Regulamento 7/2001 só releva para este efeito a independência dos administradores não executivos, apenas o 
Senhor Eng.º Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto pode ser qualificado como administrador não executivo independente.(1)

Os poderes delegados na Comissão Executiva são os seguintes:

a) Propor ao Conselho de Administração as políticas, objectivos e estratégias da Sociedade; 
b) Propor ao Conselho de Administração, os orçamentos de exploração e os planos de investimento e desenvolvimento a médio 

e longo prazo, e executá-los após a sua aprovação; 
c) Aprovar alterações orçamentais no ano social, incluindo transferência entre centros de custo, desde que em cada ano, não 

ultrapassem os vinte milhões de euros; 
d) Aprovar contratos de aquisição de bens ou de serviços cujo valor global em cada ano não ultrapasse vinte milhões de euros; 
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CAPÍTULO II – Exercício de direito de voto e representação de accionistas

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

Os accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral da Portucel devem comprovar a titularidade das respectivas ac-
ções, tendo estas que estar registadas em seu nome até cinco dias antes da data marcada para a realização da Assembleia, de-
vendo permanecer bloqueadas até ao encerramento da reunião da Assembleia Geral. Na eventualidade do accionista exercer o voto 
por correspondência, deverá remeter o voto individualizado em envelope fechado dirigido ao Presidente da Mesa, que deverá chegar à 
sociedade até ao último dia útil anterior à data de realização da Assembleia. (1)  No que diz respeito à participação dos accionistas na 
Assembleia e ao exercício do direito de voto, contar-se-á um voto por cada mil acções, sem prejuízo do direito de agrupamento.

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 e não tem um modelo standard para o exercício do voto por correspondência. (1)

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 acti-
vidade legislação específica que lhe seja aplicável. 

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

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

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

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

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

Na Área Florestal, para além das reuniões quinzenais de acompanhamento das actividades florestais, são produzidos rela-
tórios mensais sobre o aprovisionamento da matéria-prima e sobre o controlo orçamental, assim como relatórios na área da 
prevenção e apoio ao combate aos incêndios florestais, com uma periodicidade variável que aumenta nas épocas mais críticas 
(Junho a Setembro). 

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

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.

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

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

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

Os Administradores não executivos são:

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

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

Entendemos que os restantes Administradores não se encontram abrangidos por nenhum dos critérios referidos no artigo a que 
se reporta o parágrafo anterior, a menos que, pelo facto de serem também, todos eles, Administradores da Soporcel – Sociedade 
Portuguesa de Papel, S.A., se entenda que se encontram abrangidos pela alínea c) do citado preceito legal. Não obstante, porque 
da actual redacção do Regulamento 7/2001 só releva para este efeito a independência dos administradores não executivos, apenas o 
Senhor Eng.º Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto pode ser qualificado como administrador não executivo independente.(1)

Os poderes delegados na Comissão Executiva são os seguintes:

a) Propor ao Conselho de Administração as políticas, objectivos e estratégias da Sociedade; 
b) Propor ao Conselho de Administração, os orçamentos de exploração e os planos de investimento e desenvolvimento a médio 

e longo prazo, e executá-los após a sua aprovação; 
c) Aprovar alterações orçamentais no ano social, incluindo transferência entre centros de custo, desde que em cada ano, não 

ultrapassem os vinte milhões de euros; 
d) Aprovar contratos de aquisição de bens ou de serviços cujo valor global em cada ano não ultrapasse vinte milhões de euros; 
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e) Aprovar contratos de financiamento, solicitação de garantias bancárias, ou assumir quaisquer outras responsabilidades que 
representem acréscimo de endividamento, de valor globalmente inferior em cada ano a vinte milhões de euros; 

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

g) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens imóveis;
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, bem como propor e seguir quaisquer acções, con-

fessá-las e delas desistir, transigir e comprometer-se em árbitros;
i) Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades até ao máximo de vinte milhões de euros em cada ano;
j) Deliberar sobre a execução da aquisição e alienação de acções próprias, quando tal tenha sido deliberado pela Assembleia 

Geral, e com observância do que por aquela tenha sido deliberado;   
k) Gerir as participações noutras sociedades, em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, nomeadamente 

designando com o acordo daquele os representantes nos respectivos órgãos sociais, e definindo orientações para a actua-
ção desses representantes;

l) Celebrar, alterar e fazer cessar contratos de trabalho;
m) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
n) Constituir mandatários da sociedade;
o) Em geral todos os poderes que por lei são delegáveis, com as eventuais limitações resultantes do disposto nas alíneas 

anteriores.

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

A Comissão Executiva pode discutir todos os assuntos da competência do Conselho de Administração, sem prejuízo de só po-
der deliberar nas matérias que lhe estão delegadas. Todos os assuntos tratados na Comissão Executiva, mesmo que incluídos 
na sua competência delegada, são dados a conhecer aos Administradores não executivos, que têm acesso às respectivas actas 
e documentos de suporte.

Em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, a Comissão Executiva poderá também deliberar sobre as ma-
térias previstas nas alíneas c), d), e) e i) atrás referidas quando os respectivos valores, calculados nos termos ali referidos, 
ultrapassem vinte milhões de euros mas não excedam cinquenta milhões.

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

No âmbito da Comissão Executiva procedeu-se à seguinte distribuição de pelouros entre os administradores executivos:

Dr. José Honório:
. Património e Floresta
. Gestão da Actividade Florestal
. Aquisição de Madeiras
. I&D Projectos Florestais
. Auditoria Interna

Sr. Pedro Queiroz Pereira:
.  Representação Externa do Grupo

Eng. Luís Deslandes:
. Comercial Papel
. Comercial Pasta
. Marketing
. Comunicação e Imagem

Eng. Gil Mata:
. Actividades das unidades fabris de pasta e papel (Cacia, Figueira da Foz e Setúbal)
. Manutenção, Conservação e Engenharia Técnica
. Núcleos de Projectos
. Ambiente, Qualidade e Desenvolvimento
. Secretaria Geral

Dr. Manuel Regalado:
. Financeira
. Contabilidade
. Fiscalidade
. Planeamento e Controlo de Gestão
. Sistemas de Informação
. Gabinete Jurídico
. Compras
. Relações com Investidores
. Recursos Humanos
. Organização

Não existem nos Estatutos da Sociedade poderes atribuídos ao Conselho de Administração respeitantes a qualquer deliberação de 
aumento do capital social.(1)

Não vigoram quaisquer acordos celebrados entre a Empresa e os membros do Conselho de Administração ou trabalhadores que 
prevejam indemnizações em caso de pedido de demissão do trabalhador, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de 
trabalho na sequência de uma oferta pública de aquisição.(1)

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

António Duarte Serrão (Presidente)
José Miguel Gens Paredes (Vogal)
Álvaro Ricardo Nunes (Vogal)

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

As competências genéricas são:

1. A Comissão de Auditoria não tem poderes independentes daqueles que lhe são atribuídos neste regulamento ou explicita-
mente pelo Conselho de Administração.

2. À Comissão de Auditoria cabe avaliar os procedimentos de controlo da informação financeira (contas e relatórios) divulgada, 
e dos prazos da sua divulgação, devendo, nomeadamente, rever as contas anuais, semestrais e trimestrais do Grupo a publi-
car e reportar sobre elas ao Conselho de Administração antes de este proceder à sua aprovação e assinatura. 

3. A Comissão de Auditoria aconselha o Conselho de Administração na escolha do Auditor Externo e pronuncia-se sobre o 
âmbito de actuação do Auditor Interno. 

4. A Comissão de Auditoria discute com o Auditor Externo os seus relatórios anuais, aconselhando o Conselho de Administra-
ção sobre eventuais medidas a tomar. 

5. No desempenho das suas funções a Comissão de Auditoria terá em atenção os seguintes factos: 
(i) Alteração de políticas e práticas contabilísticas; 
(ii) Ajustamentos significativos devidos a intervenção do auditor; 
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e) Aprovar contratos de financiamento, solicitação de garantias bancárias, ou assumir quaisquer outras responsabilidades que 
representem acréscimo de endividamento, de valor globalmente inferior em cada ano a vinte milhões de euros; 

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

g) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer bens imóveis;
h) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, bem como propor e seguir quaisquer acções, con-

fessá-las e delas desistir, transigir e comprometer-se em árbitros;
i) Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades até ao máximo de vinte milhões de euros em cada ano;
j) Deliberar sobre a execução da aquisição e alienação de acções próprias, quando tal tenha sido deliberado pela Assembleia 

Geral, e com observância do que por aquela tenha sido deliberado;   
k) Gerir as participações noutras sociedades, em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, nomeadamente 

designando com o acordo daquele os representantes nos respectivos órgãos sociais, e definindo orientações para a actua-
ção desses representantes;

l) Celebrar, alterar e fazer cessar contratos de trabalho;
m) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
n) Constituir mandatários da sociedade;
o) Em geral todos os poderes que por lei são delegáveis, com as eventuais limitações resultantes do disposto nas alíneas 

anteriores.

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

A Comissão Executiva pode discutir todos os assuntos da competência do Conselho de Administração, sem prejuízo de só po-
der deliberar nas matérias que lhe estão delegadas. Todos os assuntos tratados na Comissão Executiva, mesmo que incluídos 
na sua competência delegada, são dados a conhecer aos Administradores não executivos, que têm acesso às respectivas actas 
e documentos de suporte.

Em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, a Comissão Executiva poderá também deliberar sobre as ma-
térias previstas nas alíneas c), d), e) e i) atrás referidas quando os respectivos valores, calculados nos termos ali referidos, 
ultrapassem vinte milhões de euros mas não excedam cinquenta milhões.

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

No âmbito da Comissão Executiva procedeu-se à seguinte distribuição de pelouros entre os administradores executivos:

Dr. José Honório:
. Património e Floresta
. Gestão da Actividade Florestal
. Aquisição de Madeiras
. I&D Projectos Florestais
. Auditoria Interna

Sr. Pedro Queiroz Pereira:
.  Representação Externa do Grupo

Eng. Luís Deslandes:
. Comercial Papel
. Comercial Pasta
. Marketing
. Comunicação e Imagem

Eng. Gil Mata:
. Actividades das unidades fabris de pasta e papel (Cacia, Figueira da Foz e Setúbal)
. Manutenção, Conservação e Engenharia Técnica
. Núcleos de Projectos
. Ambiente, Qualidade e Desenvolvimento
. Secretaria Geral

Dr. Manuel Regalado:
. Financeira
. Contabilidade
. Fiscalidade
. Planeamento e Controlo de Gestão
. Sistemas de Informação
. Gabinete Jurídico
. Compras
. Relações com Investidores
. Recursos Humanos
. Organização

Não existem nos Estatutos da Sociedade poderes atribuídos ao Conselho de Administração respeitantes a qualquer deliberação de 
aumento do capital social.(1)

Não vigoram quaisquer acordos celebrados entre a Empresa e os membros do Conselho de Administração ou trabalhadores que 
prevejam indemnizações em caso de pedido de demissão do trabalhador, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de 
trabalho na sequência de uma oferta pública de aquisição.(1)

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

António Duarte Serrão (Presidente)
José Miguel Gens Paredes (Vogal)
Álvaro Ricardo Nunes (Vogal)

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

As competências genéricas são:

1. A Comissão de Auditoria não tem poderes independentes daqueles que lhe são atribuídos neste regulamento ou explicita-
mente pelo Conselho de Administração.

2. À Comissão de Auditoria cabe avaliar os procedimentos de controlo da informação financeira (contas e relatórios) divulgada, 
e dos prazos da sua divulgação, devendo, nomeadamente, rever as contas anuais, semestrais e trimestrais do Grupo a publi-
car e reportar sobre elas ao Conselho de Administração antes de este proceder à sua aprovação e assinatura. 

3. A Comissão de Auditoria aconselha o Conselho de Administração na escolha do Auditor Externo e pronuncia-se sobre o 
âmbito de actuação do Auditor Interno. 

4. A Comissão de Auditoria discute com o Auditor Externo os seus relatórios anuais, aconselhando o Conselho de Administra-
ção sobre eventuais medidas a tomar. 

5. No desempenho das suas funções a Comissão de Auditoria terá em atenção os seguintes factos: 
(i) Alteração de políticas e práticas contabilísticas; 
(ii) Ajustamentos significativos devidos a intervenção do auditor; 
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(iii) Progresso nos rácios financeiros relevantes e eventuais alterações no rating formal ou informal do Grupo; 
(iv) Exposições financeiras significativas da tesouraria (tais como riscos de divisas, taxa de juro ou derivados); 
(v) Procedimentos ilegais ou irregulares.

6. Sem prejuízo da competência normal do Conselho de Administração, a Comissão de Auditoria é autorizada pelo Conselho de 
Administração a exercer os poderes de fiscalização e auditoria do Conselho, podendo, nomeadamente, inspeccionar todos 
os registos contabilísticos da Empresa e suas associadas e obter informações contabilísticas e financeiras dos funcionários 
do Grupo, na medida em que tais diligências sejam necessárias para cumprimento das suas responsabilidades.

No exercício de 2006 o Conselho de Administração reuniu 4 vezes e a Comissão Executiva 44 vezes.

As remunerações pagas em 2006 aos membros do Conselho de Administração totalizaram 3 999 575,24 euros, dos quais  
3 628 131,22 euros pagos a administradores executivos e 364 444,02 euros pagos a administradores não executivos. Do total 
das remunerações, 2 913 669,00 euros foram pagos pela Soporcel, S.A., 517 972,00 euros foram pagos pela Portucel, S.A.,  
560 934,24 euros foram pagos pela Semapa. O montante total pago inclui 1 088 965,00 euros de remuneração variável, pagos 
aos administradores executivos.(1)

Os parâmetros e fundamentos das remunerações variáveis seguidos pela Comissão de Fixação de Vencimentos são os usuais em 
vencimentos desta natureza, ponderando essencialmente os resultados e o desempenho da empresa e dos administradores em 
causa. Tendo sido, no entanto, eleita este ano uma nova Comissão, os parâmetros existentes serão seguramente revistos e objecto 
de um maior aprofundamento a divulgar oportunamente.(1)

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

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

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

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

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

.  Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

. Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, SGPS, Lda.

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

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

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

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

. Gerente da Ecolua – Actividades Desportivas, Lda.

. Gerente da Ecovalue – Investimentos Imobiliários, Lda.

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

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

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

. Presidente do Conselho de Administração da Secilpar, SL

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

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

. Presidente do Conselho de Administração da Semapa Inversiones, SL

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

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

. Administrador da Tema Principal – SGPS, S.A.

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

José Alfredo de Almeida Honório

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

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

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

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

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

. Presidente do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

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

. Administrador da Semapa Inversiones, SL

. Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, Lda.

. Administrador da Betopal, SL

. Administrador da Longapar, SGPS, S.A.

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

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

. Administrador da Seinpart Participações, SGPS, S.A.

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

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

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

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

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

. Gerente da Hewbol, SGPS, Lda.

Luis Alberto Caldeira Deslandes 

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

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

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

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

. Presidente do Conselho de Administração das empresas do grupo Portucel Soporcel:
- Soporcel España S.A.
- Soporcel Italia SRL
- Soporcel France EURL
- Soporcel UK LTD
- Soporcel International BV
- Soporcel North America INC
- Soporcel 2000
- Soporcel Deutschland GmbH
- Soporcel Austria GmbH

. Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)
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(iii) Progresso nos rácios financeiros relevantes e eventuais alterações no rating formal ou informal do Grupo; 
(iv) Exposições financeiras significativas da tesouraria (tais como riscos de divisas, taxa de juro ou derivados); 
(v) Procedimentos ilegais ou irregulares.

6. Sem prejuízo da competência normal do Conselho de Administração, a Comissão de Auditoria é autorizada pelo Conselho de 
Administração a exercer os poderes de fiscalização e auditoria do Conselho, podendo, nomeadamente, inspeccionar todos 
os registos contabilísticos da Empresa e suas associadas e obter informações contabilísticas e financeiras dos funcionários 
do Grupo, na medida em que tais diligências sejam necessárias para cumprimento das suas responsabilidades.

No exercício de 2006 o Conselho de Administração reuniu 4 vezes e a Comissão Executiva 44 vezes.

As remunerações pagas em 2006 aos membros do Conselho de Administração totalizaram 3 999 575,24 euros, dos quais  
3 628 131,22 euros pagos a administradores executivos e 364 444,02 euros pagos a administradores não executivos. Do total 
das remunerações, 2 913 669,00 euros foram pagos pela Soporcel, S.A., 517 972,00 euros foram pagos pela Portucel, S.A.,  
560 934,24 euros foram pagos pela Semapa. O montante total pago inclui 1 088 965,00 euros de remuneração variável, pagos 
aos administradores executivos.(1)

Os parâmetros e fundamentos das remunerações variáveis seguidos pela Comissão de Fixação de Vencimentos são os usuais em 
vencimentos desta natureza, ponderando essencialmente os resultados e o desempenho da empresa e dos administradores em 
causa. Tendo sido, no entanto, eleita este ano uma nova Comissão, os parâmetros existentes serão seguramente revistos e objecto 
de um maior aprofundamento a divulgar oportunamente.(1)

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

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

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

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

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

.  Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

. Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, SGPS, Lda.

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

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

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

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

. Gerente da Ecolua – Actividades Desportivas, Lda.

. Gerente da Ecovalue – Investimentos Imobiliários, Lda.

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

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

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

. Presidente do Conselho de Administração da Secilpar, SL

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

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

. Presidente do Conselho de Administração da Semapa Inversiones, SL

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

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

. Administrador da Tema Principal – SGPS, S.A.

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

José Alfredo de Almeida Honório

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

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

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

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

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

. Presidente do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

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

. Administrador da Semapa Inversiones, SL

. Gerente da Cimentospar – Participações Sociais, Lda.

. Administrador da Betopal, SL

. Administrador da Longapar, SGPS, S.A.

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

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

. Administrador da Seinpart Participações, SGPS, S.A.

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

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

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

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

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

. Gerente da Hewbol, SGPS, Lda.

Luis Alberto Caldeira Deslandes 

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

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

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

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

. Presidente do Conselho de Administração das empresas do grupo Portucel Soporcel:
- Soporcel España S.A.
- Soporcel Italia SRL
- Soporcel France EURL
- Soporcel UK LTD
- Soporcel International BV
- Soporcel North America INC
- Soporcel 2000
- Soporcel Deutschland GmbH
- Soporcel Austria GmbH

. Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)
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Manuel Maria Pimenta Gil Mata 

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

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

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

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

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

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

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

. Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

Manuel Soares Ferreira Regalado 

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

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

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

. Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto 

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

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

. Administrador não executivo da SAIP – Sociedade Alentejana de Investimento e Participações, SGPS, S.A.

. Presidente do Conselho de Administração da Tejo Energia, S.A.

. Administrador não executivo da Nutrinveste – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

. Administrador não executivo da Mellol – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A.

. Presidente da Mesa da Assembleia Geral Prime Drinks, S.A.

. Membro do Conselho Consultivo da Privado Holding, SGPS, S.A.

. Administrador não executivo da Beralt Tin and Wolfram (Portugal), S.A.

Carlos Eduardo Coelho Alves

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

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

. Presidente  da Sonaca – Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.

. Administrador da Sodim, SGPS, S.A.

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

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

. Administrador da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

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

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

. Administrador da Secilpar, SL

. Administrador da Seminv Investimentos, SGPS, S.A. (nova denominação da Secil – Investimentos)

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

. Administrador da Parcim Investments B.V.

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

. Administrador da Seinpart - Participações, SGPS, S.A.

. Administrador da Longapar, SGPS, S.A.

. Administrador da Betopal, SL

. Administrador da Semapa Inversiones, SL

. Gerente da Cimentospar Participações Sociais, Lda.

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

. Gerente da Hewbol, SGPS, Lda.

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.

Todos os membros actuais do Conselho de Administração têm exercido nos últimos 5 anos funções nos Conselhos de Admi-
nistração, nas empresas acima referidas.

Para além do regulamento interno mencionado no capítulo III, não está formalizado um código de conduta a que estejam sujeitos os 
membros do Conselho de Administração.(1)

Declaração de Cumprimento

Conforme se pode constatar a Portucel, S.A. já adoptou a generalidade das recomendações sobre o governo das sociedades. 
Contudo, há quatro aspectos que não estão adoptados na íntegra e que, em seguida, se especificam:
1. A comissão de fixação de vencimentos integra dois membros do Conselho de Administração da Portucel, S.A., ou seja, o seu 

Presidente, Pedro Mendonça de Queiroz Pereira e o Vogal não executivo do Conselho de Administração, Eng. Carlos Eduardo 
Coelho Alves. Esta opção é explicada pela ligação destas duas pessoas ao principal accionista da sociedade.

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

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

4. Não estão estabelecidas regras no que diz respeito à política de comunicações de irregularidades alegadamente ocorridas 
no seio da sociedade.

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

(1) Encontram-se devidamente assinalados a itálico alguns aditamentos efectuados por solicitação da CMVM em data posterior à aprovação dos 

documentos de prestação de contas na assembleia geral anual de 14 de Março de 2007. 
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Manuel Maria Pimenta Gil Mata 

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

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

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

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

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

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

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

. Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

Manuel Soares Ferreira Regalado 

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

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

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

. Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa Produtora de Papel, S.A. (GPS)

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto 

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

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

. Administrador não executivo da SAIP – Sociedade Alentejana de Investimento e Participações, SGPS, S.A.

. Presidente do Conselho de Administração da Tejo Energia, S.A.

. Administrador não executivo da Nutrinveste – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

. Administrador não executivo da Mellol – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A.

. Presidente da Mesa da Assembleia Geral Prime Drinks, S.A.

. Membro do Conselho Consultivo da Privado Holding, SGPS, S.A.

. Administrador não executivo da Beralt Tin and Wolfram (Portugal), S.A.

Carlos Eduardo Coelho Alves

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

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

. Presidente  da Sonaca – Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.

. Administrador da Sodim, SGPS, S.A.

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

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

. Administrador da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

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

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

. Administrador da Secilpar, SL

. Administrador da Seminv Investimentos, SGPS, S.A. (nova denominação da Secil – Investimentos)

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

. Administrador da Parcim Investments B.V.

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

. Administrador da Seinpart - Participações, SGPS, S.A.

. Administrador da Longapar, SGPS, S.A.

. Administrador da Betopal, SL

. Administrador da Semapa Inversiones, SL

. Gerente da Cimentospar Participações Sociais, Lda.

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

. Gerente da Hewbol, SGPS, Lda.

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.

Todos os membros actuais do Conselho de Administração têm exercido nos últimos 5 anos funções nos Conselhos de Admi-
nistração, nas empresas acima referidas.

Para além do regulamento interno mencionado no capítulo III, não está formalizado um código de conduta a que estejam sujeitos os 
membros do Conselho de Administração.(1)

Declaração de Cumprimento

Conforme se pode constatar a Portucel, S.A. já adoptou a generalidade das recomendações sobre o governo das sociedades. 
Contudo, há quatro aspectos que não estão adoptados na íntegra e que, em seguida, se especificam:
1. A comissão de fixação de vencimentos integra dois membros do Conselho de Administração da Portucel, S.A., ou seja, o seu 

Presidente, Pedro Mendonça de Queiroz Pereira e o Vogal não executivo do Conselho de Administração, Eng. Carlos Eduardo 
Coelho Alves. Esta opção é explicada pela ligação destas duas pessoas ao principal accionista da sociedade.

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

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

4. Não estão estabelecidas regras no que diz respeito à política de comunicações de irregularidades alegadamente ocorridas 
no seio da sociedade.

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

(1) Encontram-se devidamente assinalados a itálico alguns aditamentos efectuados por solicitação da CMVM em data posterior à aprovação dos 

documentos de prestação de contas na assembleia geral anual de 14 de Março de 2007. 
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Contactos

SEDE
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal 
Portugal
T . +351 265 709 000
F . +351 265 709 165

ESCRITÓRIOS E FÁBRICAS

Portucel

Fábrica de Cacia
Rua Bombeiros da Celulose
3800-536 Cacia
Portugal
T . +351 234 910 600
F . +351 234 910 619

Complexo Industrial de Setúbal
Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal 
Portugal
T . +351 265 709 000
F . +351 265 709 165

Soporcel

Complexo Industrial da Figueira da Foz
Lavos - Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz
Portugal
T . +351 233 900 100 / 200
F . +351 233 940 502     

ESCRITÓRIOS DE VENDAS

PORTUGAL/PALOP’S/MARROCOS/TUNÍSIA
Soporcel 2000

Mitrena - Apartado 55
2901-861 Setúbal
Portugal
T . +351 265 700 540
F . +351 265 729 481

Lavos - Apartado 5
3081-851 Figueira da Foz
Portugal
T . +351 233 900 177 / 8
F . +351 233 940 097
E.mail . sales-po@portucelsoporcel.com

ESPANHA
Soporcel España, S.A.

C/ Caleruega, 102-104 . Bajo Izq.
Edifício Ofipinar - 28033 Madrid
Spain
T . +34 91 383 79 31
F . +34 91 383 79 54
E.mail . sales-es@portucelsoporcel.com

FRANÇA
Soporcel France, EURL

20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison
France
T . +33 155 479 200
F . +33 155 479 209
E.mail . sales-fr@portucelsoporcel.com

REINO UNIDO
Soporcel UK, Ltd

Oaks House, Suite 4A
16/22 West Street
Epsom
Surrey KT18 7RG
UK
T . +441 372 728 282
F . +441 372 729 944
E.mail . sales-uk@portucelsoporcel.com

BENELUX E HOLANDA
Soporcel International, Bv

Zandvoortselaan 2
2106 CN Heemstede
Holland
T . +31 23 547 20 21
F . +31 23 547 18 79
E.mail . sales-nl@portucelsoporcel.com

ALEMANHA
Soporcel Deutschland, GmbH

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
T . +49 221 270 59 70
F . +49 221 270 59 729
E.mail . sales-de@portucelsoporcel.com

Portucel International Trading, GmbH

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
T . +49 221 920 10 50
F . +49 221 920 10 59
E.mail . pitkoeln@portucelsoporcel.com

ITÁLIA
Soporcel Italia, SRL

Via Verona 8/A
37012 Bussolengo (VR) 
Italy
T . +39 045 71 56 938
F.  +39 045 71 51 039
E.mail . sales-it@portucelsoporcel.com

ÁUSTRIA
Soporcel Austria GmbH

Fleschgasse 32
1130 Wien
Austria
T . +43 1 879 68 78
F . +43 1 879 67 97
E.mail . sales-au@portucelsoporcel.com

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Soporcel North America, Inc

40 Richards Avenue
Norwalk, Connecticut 06854
USA
T . +1 888 662 2736
F . +1 203 838 5193
E.mail . soporcel@soporcelna.com
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Contactos
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F . +351 233 940 097
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T . +34 91 383 79 31
F . +34 91 383 79 54
E.mail . sales-es@portucelsoporcel.com

FRANÇA
Soporcel France, EURL

20, Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil Malmaison
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T . +33 155 479 200
F . +33 155 479 209
E.mail . sales-fr@portucelsoporcel.com

REINO UNIDO
Soporcel UK, Ltd

Oaks House, Suite 4A
16/22 West Street
Epsom
Surrey KT18 7RG
UK
T . +441 372 728 282
F . +441 372 729 944
E.mail . sales-uk@portucelsoporcel.com

BENELUX E HOLANDA
Soporcel International, Bv

Zandvoortselaan 2
2106 CN Heemstede
Holland
T . +31 23 547 20 21
F . +31 23 547 18 79
E.mail . sales-nl@portucelsoporcel.com

ALEMANHA
Soporcel Deutschland, GmbH

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
T . +49 221 270 59 70
F . +49 221 270 59 729
E.mail . sales-de@portucelsoporcel.com

Portucel International Trading, GmbH

Gertrudenstrasse, 9
50667 Köln
Germany
T . +49 221 920 10 50
F . +49 221 920 10 59
E.mail . pitkoeln@portucelsoporcel.com

ITÁLIA
Soporcel Italia, SRL

Via Verona 8/A
37012 Bussolengo (VR) 
Italy
T . +39 045 71 56 938
F.  +39 045 71 51 039
E.mail . sales-it@portucelsoporcel.com

ÁUSTRIA
Soporcel Austria GmbH

Fleschgasse 32
1130 Wien
Austria
T . +43 1 879 68 78
F . +43 1 879 67 97
E.mail . sales-au@portucelsoporcel.com

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Soporcel North America, Inc

40 Richards Avenue
Norwalk, Connecticut 06854
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T . +1 888 662 2736
F . +1 203 838 5193
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grupo Portucel Soporcel
Mitrena - Apartado 55 . 2901-861 Setúbal - Portugal
www.portucelsoporcel.com

DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO
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